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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја града Зворник који 
обухвата: Биланс стања на дан 31.12. 2019. 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 града Зворник истинито и објективно 
приказују, у свим материјалним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на 
дан 31.12. 2019. године и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у 
складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања. 

Основ за мишљење са резервом 

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

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

Као што је наведено под тачком 3. извјештаја: 

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2019. године, није извршен у 
складу са одредбама члана 17. и 20. Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза, јер 
пописне листе нису, прије преузимања података из књиговодства, овјерене од 
стране лица одговорног за попис, а извјештаји пописних комисија не садрже 
упоредни преглед стварног и књиговодственог стања пописане имовине и обавеза и 
прије сачињавања годишњих финансијских извјештаја нису извршена усклађивања 
свих обавеза и потраживања.    

Као што је наведено под тачком 6.1.1.2. извјештаја:  

Остали примици у земљи прецијењени су за износ од 281.273 КМ, а за износ од 
79.454 КМ прецијењени су примици из трансакција са ентитетом, јер наплата 
потраживања по основу трансфера са ентитетом из претходне године не 
подразумијева исказивање примитака сходно члану 109. став (6) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике у Републици Српској. 
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Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја: 

Остали некласификовани расходи за бруто накнаде ван радног односа су 
потцијењени, а расходи текућег одржавања прецијењени за износ од 49.488 КМ, јер 
расходи бруто накнада по уговорима о дјелу нису класификовани у складу са чланом 
92. став (10) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова. 

Расходи по основу камата на примљене зајмове од осталих домаћих кредитора су 
прецијењени, а расходи по основу камата за обвезнице потцијењени су за износ од 
85.191 КМ, јер расходи по основу камата на обвезнице нису класификовани у складу 
са чланом 93. став (2) и (4) Правилника о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, 
градова и фондова. 

Остали капитални грантови непрофитним субјектима у земљи прецијењени су, а 
издаци за нефинансијску имовину потцијењени за износ од 235.624 КМ, јер су 
улагања у нефинансијску имовину призната као расход периода,   што није у складу 
са чланом 95. став (1) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна 
и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова 
и фондова. 

Остале текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града прецијењене су, 
а дознаке у натури које се дају пружаоцима услуга социјалне заштите потцијењене 
су најмање за износ од 15.834 КМ и дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 
на име оспособљавања за рад дјеце и омладине прецијењене су, а дознаке 
грађанима на име личних инвалиднина потцијењене за износ од 155.800 КМ, јер није 
извршена класификација наведених дознака у складу са чланом 96. Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова. 

Као што је наведено под тачком 6.2.1. извјештаја: 

Остали приходи обрачунског карактера исказани су мање за износ од 192.658 КМ, а 

више су исказани приходи обрачунског карактера по основу пореских и других 

фискалних прописа за износ од 192.658 КМ, јер приликом евидентирања 

ненаплаћених потраживања на основу Извјештаја из јединствене евиденције о 

пријављеним и уплаћеним порезима за обрачунски период од 01.01-31.12.2019. 

године за Град Зворник и по основу других прихода који се односе на приходе од 

транасакција које нису трансакције размјене, није поступано у складу са Упутством 

о примјени Међународног рачунводственог стандарда за јавни сектор 23: Приходи 

од транасакција које нису трансакције размјене (порези и преноси). 

Као што је наведено под тачком 6.3.1.1. извјештаја: 

Потраживања за ненаплаћене накнаде и таксе и остали приходи обрачунског 

карактера су прецијењени, а потраживања за продате производе и извршене услуге 

у земљи и обрачунати приходи по основу трансакција размјене у земљи су 

потцијењени најмање за износ од 15.500 КМ, јер наведена потраживања нису 

класификована у складу са чланом 68. став (2) и (5) Правилника о буџетским 

класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода 

буџета Републике, општина, градова и фондова. 

Расходи од усклађивања вриједности краткорочних потраживања потцијењени су за 
износ од 976.302 КМ, а прецијењена су нето потраживања за продата непроизводена 
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стална средства у земљи  (96.520 КМ), остала краткорочна потраживања (133.372 
КМ), и унапријед плаћени расходи у земљи-аванси за износ од 746.410 КМ, јер није 
извршена корекција потраживања у складу са  чланом 73. став (1) и (2) Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике у Републици Српској . 

Као што је наведено под тачком 6.3.1.2. извјештаја: 

Акције и учешћа у капиталу у јавним предузећима и трајни капитал, исказани у 
билансу стања, прецијењени су за износ од 15.851 КМ, јер је приликом утврђивања 
вриједности имовине/капитала која се укључује у консолидовани биланс стања 
износ утврђен код ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак-Зворник већи за 17.851 КМ и 
код Туристичке организације општине Зворник мањи за 2.000 КМ. 

Као што је наведено под тачком 6.4. извјештаја: 

У билансу новчаних токов нису исказани приливи готовине из пословних активности 
и одливи готовине из инвестиционих активности у износу од 281.273 КМ, што није у 
складу са чланом 42. став (2) тачка 3) Правилника о финансијском извјештавању 
буџетских корисника,  

Као што је наведено под тачкама 6.5. и  6.7. извјештаја: 

Напомене уз финансијске извјештаје нису сачињене у складу са чланом 46. 
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и МРС-ЈС 1 
Презентација финансијских извјештаја, јер није дато образложење везано за 
сталност пословања, нису извршена додатна објављивања појединих позиција, 
објављивања која захтијева МРС–ЈС 17 Некретнине, постројења и опрема и нису 
презентована неусаглашена стања обавеза и потраживања. 

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 2019. 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 

Градоначелник је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских 
извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни 
сектор и Међународним стандардима финансијског извјештавања. Ова одговорност 
обухвата: осмишљавање, примјену и одржавање интерних контрола које су 
релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја који не садрже 
материјално значајне погрешне исказе настале усљед преваре и грешке; 
одговарајућа објелодањивања релевантних информација у Напоменама уз 
финансијске извјештаје; одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених 
политика и рачуноводствених процјена које су примјерене датим околностима и 
надзор над процесом извјештавања. При изради финансијских извјештаја 
руководство је одговорно да процијени сталност пословања и да објелодани питања 
везана за временску неограниченост пословања. 
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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, 23.12.2020. 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 града Зворник за 2019. годину, 
извршили смо ревизију усклађености активности, финансијских трансакција и 
информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и 
другим прописима.  

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 
активности, финансијске трансакције и информације исказане у консолидованим 
финансијским извјештајима града Зворник за 2019. годину су, у свим материјалним 
аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. 

Основ за мишљење са резервом 

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

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

Као што је наведено под тачкom 3. извјештаја: 

У 2019. години запошљавани су службеници и намјештеници на одређено вријеме у 
периоду  дужем од шест мјесеци у току године, што није у складу са чланом 61. став 
(1) тачка 2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе  

Као што је наведено под тачком 6.1.1.1.извјештаја: 

У 2019. години није обезбијеђена сагласност надлежног министарства на Програм 
утрошка намјенских средстава посебних намјена од водних накнада, што није у 
складу са чланом 195. став (4) Закона о водама. 

Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја: 

Колективни уговор за запослене у Градској управи града Зворник у дијелу који се 
односи на основицу за трошкове једног топлог оброка и у дијелу који дефинише 
увећање основне плате по основу стажа осигурања за сваку навршену годину стажа, 
није усклађен са чланом 10. став (1) тачка 7. и чланом 5. став (4) Посебнoг 
колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске. 
Са наведеним посебним колективним уговором у дијелу који дефинише увећање 
основне плате по основу стажа осигурања није усклађена ни Одлука о утврђивању 
висине основне плате и других права из радног односа функционера града Зворник. 

Као што је наведено под тачком 6.3.1.1. извјештаја:    

У 2019. години, путем благајне исплаћена су лична примања запосленима за вјерски 

празник и вршене су исплате позајмица у виду аконтација, што није у складу са 

чланом 3. став (1) Уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем, јер истим 

није дефинисана могућност исплате са благајне по наведеном основу.  
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Као што је наведено под тачком 6.3.1.2. извјештаја: 

Скупштина Града није донијела стратегију развоја локалних путева и улица у 
насељу, што није у складу са чланом 13. став (4) Закона о јавним путевима. 

Одговорност руководства за усклађеност 

Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, 
градоначелник 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 града Зворник обухваћено према дефинисаним 
критеријумима, усклађено са законским и другим прописима. Процедуре 
подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са законима и 
прописима који регулишу пословање града Зворник. 

 

 

 

Бања Лука, 23.12. 2020. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје  

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се: 

1. приликом пописа имовине и обавеза поступа у складу са чланом 17. и 20. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза и прије сачињавања 
годишњих финансијских извјештаја врши усаглашавање потраживања и 
обавеза у складу са чланом 18. Закона о рачуноводству и ревизији Републике 
Српске, 

2. признавање, врједновање и евидентирање потраживања врши у складу са 
чланом 73. став (1) и (2) и 109. став (6) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике у Републици Српској и чланом 68. став (2) и (5) Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова, 

3. бруто накнаде ван радног односа и дознаке на име социјалне заштите 
евидентирају у складу са чланом 92. став (10) и 96. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике 
прихода буџета Републике, општина, градова и фондова, 

4. изврши евидентирање сталне имовине по основу изведених радова у складу са 
Споразумом о финансирању активности на реализацији пројеката на подручју 
Града Зворник закљученим између града Зворник и ЈУ „Воде Српске“ Бијељина 
у вриједности од 235.624 КМ у корист резултата ранијих година и изврши пренос 
исте, на терет обрачунатих расхода по основу преноса имовине, на ЈУ „Воде 
Српске“ Бијељина ради евидентирања, 

5. евидентирање потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске 
приходе на основу евиденције из пореског књиговодства и по основу других 
прихода који се односе на приходе од транасакција које нису трансакције 
размјене врши у складу са Упутством о примјени Међународног 
рачунводственог стандарда за јавни сектор 23: Приходи од транасакција које 
нису трансакције размјене (порези и преноси), 

6. изврши анализа свих обавеза и усклађивање Дугорочног плана Града Зворник 
за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода са 
стварним стањем, 

7. биланс новчаних токова сачињава у складу са чланом 42. став (2) тачка 3) 
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника.  

8. у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањују информације које 
захтијевају поједини МРС-ЈС, а у складу са чланом 46. Правилника о 
финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина, 
градова и фондова. 

 

Препоруке везане за усклађеност пословања  

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се: 

1. запошљавање службеника и намјештеника на одређено вријеме врши у складу 
са чланом 61. став (1) тачка 2. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе, 
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2. Колективни уговор за запослене у Градској управи града Зворник у дијелу који 
се односи на основицу за обрачун топлог оброка и увећање основне плате по 
основу стажа осигурања усклади са чланом 10. став (1) тачка 7. и чланом 5. 
став (4) Посебанoг колективног уговора за запослене у области локалне 
самоуправе Републике Српске, као и Одлука о утврђивању висине основне 
плате и других права из радног односа функционера града Зворник у дијелу који 
дефинише увећање основне плате по основу стажа осигурања,  

3. успоставе интерне апликативне контроле које ће обезбиједи да расходи по 
основу амортизације буду исказани у износу дефинисаном чланом 3. став (3) 
Правилника о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске 
кориснике, 

4. поступци јавних набаки проводе у складу са чланом 3, 6. и 15. Закона о јавним 
набавкама, 

5. код припреме, доношења и извршења буџета у потпуности примијењује 
економска класификација, у складу са чланом 15. став (1) и (2) Закона о 
буџетском систему Републике Српске,  

6. прибави сагласност надлежног министарства на Програм утрошка намјенских 
средстава посебних намјена од водних накнада у складу са чланом 195. став 
(4) Закона о водама, 

7. благајничко пословање обавља у складу са Уредбом о условима и начину 
плаћања готовим новцем,  

8. уплата пореза и доприноса врши у роковима прописаним чланом 65. Закона о 
порезу на доходак и чланом 24. став 1. Закона о доприносима. 

Препоручује се Скупштини града да:  

9. донесе стратегију развоја локалних путева и улица у насељу у складу са чланом 
13. став (4)) Закона о јавним путевима. 
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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; 

- Закон о трезору; 

- Закон о локалној самоуправи; 

- Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе; 

- Закон о раду; 

- Закон о доприносима; 

- Закон о порезу на доходак грађана; 

- Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе;  

- Закон о јавним набавкама; 

- Закон о уређењу простора и грађењу; 

- Закон о комуналним дјелатностима; 

- Закон о комуналним таксама; 

- Закон о јавним путевима; 

- Закон о водама; 

- Закон о шумама; 

- Закон о спорту; 

- Закон о заштити од пожара;  

- Закон о концесијама; 

- Закон о социјалној заштити; 

- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске; 

- Уредбa о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за 
запослене у јавном сектору Републике Српске; 

- Уредбa о условима и начину плаћања готовим новцем; 

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

- Колективни уговор за запослене у Градској управи града Зворник  
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Град Зворник (у даљем тексту: Град) је територијална јединица локалне самоуправе 
са 61 мјесном заједницом. Заузима површину од 372 km2, а према резултатима 
пописа из 2013. године преузетих од Републичког завода за статистику Републике 
Српске, има 54.407 становника.  

Доношењем Закона о граду Зворник („Службени гласник Републике Српске“, број 
106/15) општина Зворник је 31.12.2015. године добила статус града. 

Према Одлуци Владе Републике Српске о степену развијености јединица локалне 
самоуправе У Републици Српској за 2019. годину 120/18), сврстана је у развијене 
јединице локалне самоуправе. 

За обављање послова из надлежности Града организована је Градска управа коју 
чине основне организационе јединице одјељења и службе у оквиру којих су 
организвани одсјеци као унутрашње организационе јединице. Као посебна 
организациона јединоца у Градској управи организован је Кабинет градоначелника 
и Одсјек за интерну ревизију, као самостална организациона јединица. 

У 2019. години из буџета Општине финансирани су нижи буџетски корисници ЈУ 
„Центар за социјални рад“, ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“, ЈУ Средњошколски 
центар “Петар Кочић”, ЈУ Технички школски центар Зворник, ЈУ Народна библиотека 
и Музејска збирка и други примаоци субвенција, грантова и дознака на име 
социјалних давања. 

Финансијске трансакције обављане су преко јединственог рачуна трезора Града, 
рачуна јавних прихода и рачуна посебних намјена. 

На достављени Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији 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 ревизију 
финансијских извјештаја Града Зворник за 2015. годину при чему су дате укупно 24 
препоруке. У 2018. години вршена је провјера провођења датих препорука и сачињен 
Извјештај о статусу датих препорука приликом ревизије консолидованог извјештаја 
Града Зворник за 2015. годину ИП004-18 у коме је констатовано да је 13 препорука 
проведено, 10 дјелимично проведено и једна препорука није проведена. 

Препоруке које су биле дјелимично проведене, а у 2019. години нису проведене у 
потпуности односе се на класификацију дознака у натури, свеобухватну анализу 
исказаних стања обавеза и конфирмације салда, запошљавање службеника и 
намјештеника на одређено вријеме, ограничења коришћења средстава 
репрезентације, доношења стратегије развоја локалних путева и улица у насељу и 
посебаног акта о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити 
локалних путева, улица у насељу и путних објеката на њима, набавке без провођења 
процедура, планирање у складу са економском класификацијом и планове и 
програме намјенског трошења средстава од накнада за шуме и воде који су 
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донесени, али нису обезбијеђене сагласности министарства (тачке 3. до 6. 
извјештаја). 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

У складу са Статутом Града, градоначелник је донио Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи града Зворник. 
Наведеним правилником систематизовано је укупно 178 радних мјеста са 277 
извршилаца (190 службеника, 80 намјештеника и 7 осталих). Интерним актима нижих 
буџетских корисника систематизовано је у ЈУ „Центар за социјални рад“ 12 радних 
мјеста са 18 извршилаца и ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 24 радна мјеста са 69 
извршилаца.  

На дан 31.12.2019. године у Градској управи града Зворник била су запослена 253 
извршиоца (193 на неодређено вријеме и 60 на одређено вријеме од којих је 11 
приправника) и 4 функционера, а код нижих буџетских корисника било је запослено 
у ЈУ „Центар за социјални рад“ 13 извршилаца и ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 59 
извршилаца. 

У 2019. години у Градској управи у примјени је био Правилник о интерним 
контролама и интерним контролним поступцима у Граду Зворник који је донесен 
2018. године и у истом је наведено да нормативно дефинише методологију за 
спровођење Плана успостављања и спровођења система финансијског управљања 
и контроле града Зворник.  

Планом за спровођење и развој финансијског управљања и контроле у Градској 
управи града Зворник (донесен у марту 2019. године) дефинисане су активности у 
складу са Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16), носиоци 
планираних активности, одговорне особе и рокови извршења. До краја 2019. године 
планиране су активности закључно са израдом регистра ризика и Стратегије 
управљања ризицима, те годишњег извјештаја о провођењу планираних активности 
на успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле, а остале 
активности планиране су до краја 2020. године. 

У 2019. години завршене су активности везане за пословне процесе, а активности 
које се односе на ризике нису проведене у 2019. години. Имплементација је 
настављена у 2020. години. 

У Градској управи града Зворник организован је Одсјек за интерну ревизију који је 
сачинио Годишњи план ревизије за 2019. годину и донесена је 30.1.2019. године 
Одлука о усвајању истог.  

Приликом провођења пописа имовине и обавеза на дан 31.12.2019. године, није 
поступано у складу са чланом 17. став (8) и чланом 20. став (1) тачке 3 и 4. и став (2) 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник Републике Српске“, број 
45/16), јер пописне листе по извршеном попису нису прије преузимања података из 
књиговодства овјерене од стране лица одговорног за попис или другог овлашћеног 
лица, извјештаји пописних комисија не садрже упоредни преглед стварног и 
књиговодственог стања пописане имовине и обавеза и преглед количинских и 
вриједносних разлика између стварног и књиговодственог стања и комисијa за попис 
готовине и готовинских еквивалената, хартија од вриједности, потраживања, 
обавеза и аванса није доставила извјештај Централној пописној комисији мјесец 
дана прије истицања рока за припрему и презентацију годишњег финансијског 
извјештаја.  
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Прије сачињавања годишњих финансијских извјештаја нису извршена усклађивања 
свих обавеза и потраживања, као што су обавезе за јавне приходе са Пореском 
управом Републике Српске и потраживања од фондова социјалне сигурности, што 
није у складу са чланом 18. став (1) Закона о рачуноводству и ревизији Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 94/15) и чланом 18. став (1) под 
5) Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
са стварним стањем имовине и обавеза.  

Расходи по основу амортизације више су исказани, а нето вриједност саобраћајних 
објеката (путева) мање за износ од 848.560 KM, јер је при обрачуну амортизације 
извршен погрешан обрачун исте. Град је приликом обрачуна амортизације наведене 
имовине правилно примијенио основицу за обрачун и амортизационе стопе 
прописане члaном 3. став (3) Правилника о примјени годишњих амортизационих 
стопа за буџетске кориснике (“Службени гласник Републике Српске”, број 110/16),  

У 2019. години запошљавани су службеници и намјештеници на одређено вријеме у 
периоду дужем од шест мјесеци у току године без образложења да се ради о 
запошљавању због повећаног обима послова, што није у складу са чланом 61. став 
(1) тачка 2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16). 

Систем интерних контрола није функционисао на начин да је обезбједио истинито и 
фер извјештавање и усклађеност са важећим законима и другим прописима, што је 
осим у овој тачки наведено у тачки 6. извјештаја.  

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се: 

- приликом пописа имовине и обавеза поступа у складу са чланом 17. 
став (8) и чланом 20. став (1) тачке 3 и 4. и став (2) Правилника о начину 
и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем имовине и обавеза, 

- прије сачињавања годишњих финансијских извјештаја обавезно врши 
усаглашавање потраживања и обавеза у складу са чланом 18. став (1) 
Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске, 

- успоставе интерне апликативне контроле које ће обезбиједити да 
расходи по основу амортизације буду исказани у износу дефинисаном 
чланом 3. став (3) Правилника о примјени годишњих амортизационих 
стопа за буџетске кориснике, 

- запошљавање службеника и намјештеника на одређено вријеме врши у 
складу са чланом 61. став (1) тачка 2. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе. 

4. Набавке 

Планом јавних набавки за 2019. годину, са двије измјене, планирана су 82 поступака 
набавки процијењене вриједности 7.937.589 без ПДВ-а (робе 682.375 КМ, 25 
поступака, услуге 4.217.607, 34 поступка и радови 3.037.607 КМ, 23 поступака). 
Извођење радова на санацији моста краља Александра I Карађорђевића на ријеци 
Дрини у граду Зворнику у износу од 1.170.000 КМ финансирано је донаторским 
средствима Владе Републике Србије посредством Министарства финансија 
Републике Српске, а извођење радова на уређењу платоа испред Основне музичке 
школе у Зворнику финансирано је у износу од 50.000 КМ према Споразуму о додјели 
средстава неповратне финансијске помоћи Министарства вањских послова 
Републике Бугарске. Остале набавке планиране су из буџета Града. 
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Проведена су 54 поступака јавних набавки планиране вриједности 7.013.923 КМ без 
ПДВ-а (робе 270.399 КМ, услуге 4.453.094 КМ и радови 2.290.430 КМ) и закључени 
су уговори у вриједности од 7.302.542 КМ без ПДВ-а, од чега за набавку робе 240.573 
КМ (7 отвореним поступком, 1 конкурентским захтјевом за достављање понуда, 1 
преговарачким поступком без објаве обавјештења и 7 поступака директним 
споразумом), набавку услуга 4.871.020 КМ (3 отвореним поступком, 2 конкурентским 
захтјевом за достављање понуда, 5 неприоритетних услуга из Анекса II дио Б и 13 
директним споразумом) и набавку радова 2.190.949 КМ (6 отвореним поступком, 2 
конкурентским захтјевом за достављање понуда, 5 преговарачким поступком без 
објаве обавјештења и 3 директним споразумом).  

Три поступка јавних набавки који нису предвиђени Планом јавних набавки Градске 
управе Града Зворник проведена су након доношења посебне одлуке о покретању 
поступака јавне набавке (набавка радова на адаптацији зграде ОШ „Свети Сава“ у 
Зворнику отвореним поступком у вриједности од 139.456 КМ и преговарачким 
поступком без објаве обавјештења у вриједности од 27.705 КМ која је финансирана 
донаторским средствима Владе Републике Србије посредством Министарства 
финансија Републике Српске и набавка радова на асфалтирању пута Дуги Дио-
Парлог отвореним поступком која је финансирана средствима Министарства за 
људска права и избјеглице БиХ). 

Од укупно планираних набавки у 2019. години за 28 поступака нису покретане 
процедуре јавних набавки у вриједности од 2.177.500 КМ. 

Ревизијским испитивањем обухваћено је 11 поступака јавних набавки уговорене 
вриједности од 6.484.149 КМ без ПДВ-а и код истих приликом провођења поступака 
набавки нису утврђене значајније неправилности у односу на одредбе Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14). Неусклађености у односу на 
наведени закон су утврђене  код планирања, због непровођења поступака набавки 
и не закључивања уговора на основу оквирног споразума, што није у складу са: 

- чланом 15. став 5. тачка а) под 2), јер је приликом планирања јавне набавке за 
избор најповољније банке за кредитно задужење као основа за израчунавање 
процијењене вриједности уговора наведена вриједност кредитног задужења 
(главница), а не камата,  

- чланом 3, 6. и 15. став (1), јер су набавке услуга текућег одржавања превозних 
средстава (55.272 КМ) и услуга осигурања имовине и запослених извршене без 
провођења поступака јавних набавки (планом су били предвиђени поступци 
конкурентским захтјевом за достављање понуда) и извршене су набавке поклона, 
осим од добављача са којим је био закључен уговор по проведеном директном 
споразуму у износу од 5.602 КМ, од још два добављача у износу од 7.326 КМ за које 
нису проведени поступци јавних набавки (дата препорука у претходној ревизији, те 
иста није проведена) и 

- чланом 2. став (1) тачка н) и чланом 32. став (5) тачка б.) под 5), јер за набавке 
канцеларијског материјала у 2019. години нису закључени појединачни уговори у 
складу са оквирним споразумом закљученим на 2 године са добављачем након 
проведених процедура јавних набавки у 2018. години.  

 
Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се сви поступци јавних 
набавки проводе у складу са чланом 3,6. и 15. Закона о јавним набавкама. 
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5. Припрема и доношење буџета 

Скупштина града Зворник донијела је 27.12.2018. године Одлуку о усвајању буџета 
града Зворник за 2019. годину и Одлуку о извршењу буџета града Зворник за 2019. 
годину. Планирана су средства у износу од 24.993.200 КМ која су распоређена за 
буџетске расходе и издатке (24.609.200 КМ) и буџетску резерву (384.000 КМ).  

Дана 19.11.2019. године, Скупштина града донијела је Одлуку о усвајању ребаланса 
буџета града Зворник за 2019. годину и Одлуку о измјени одлуке о извршењу буџета 
за 2019.годину. Наведеним ребалансом буџета утврђен је буџетски оквир у износу 
од 25.761.000 КМ. Буџетска средства планирана су по основу прихода (22.259.840 
КМ), примитака (2.615.582 КМ) и расподјеле суфицита из ранијих година (885.578 
КМ) и у висини истих планирани су расходи (19.029.958 КМ) и издаци (6.731.042 КМ). 

Средства буџетске резерве распоређена су рјешењима градоначелника у износу од 
228.477 КМ, највећим дијелом у корист позиције личних примања и грантова, а 
извјештај о прерасподјели средстава поднесен је Скупштини града у оквиру 
Извјештаја о извршењу буџета за 2019. годину. 

Код припреме, доношења и извршења буџета није у потпуности примијењена 
економска класификација, јер су поједина улагања у нефинансијску имовину 
планирана на позицији капиталних грантова, што није у складу са чланом 15. став (1) 
и (2) Закона о буџетском систему Републике Српске. 

У складу са чланом 30. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској 
(''Службени гласник Републике Српске'', бр. 94/15 и 62/18) Град је 
сачинио  Дугорочни план града  Зворник  за измирење  неизмирених обавеза 
пренесених из претходног периода са стањем на дан 31.12.2016. године, на који је 
Фискални савјет Републике Српске дао мишљење, а Скупштина града, 
уз  предложене мјере исти усвојила  5.12.2017. године. Наведени план није 
усклађиван са евентуалним промјенама, те не представља потребну основу за 
утврђивање средстава у буџету за измирење истих у наредном периоду (тачка 
6.3.2.1. извјештаја). 

Послије доношења ребаланса буџета, донесена су 64 рјешења о реалокацији 
средстава у износу од 653.801 КМ. По рјешењима градоначелника извршене су 
реалокације у износу од 335.990 КМ, а по рјешењима начелника одјељења за 
финансије у износу од 317.811 КМ, на основу овлашћења датих чланом 8. став (2) 
Одлуке о извршењу Буџета града Зворник за 2019. годину, што није у складу са 
чланом 59. став (1) тачка 18. Закона о локалној самоуправи. 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се код припреме, доношења 
и извршења буџета у потпуности примијењује економска класификација, у 
складу са чланом 15. став (1) и (2) Закона о буџетском систему Републике 
Српске. 

6. Финансијски извјештаји 

Приликом сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја за 2019. годину 
укључени су контролисани ентитети који немају статус буџетских корисника (АД 
„Зворник стан“, АД „Водовод и комуналије“ Зворник, ЈП „Регионална депонија“ 
Зворник, ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник, ЈУ „Дом омладине Зворник“, ЈУ РСЦ“Зворник“, 
ЈУ Дом за старија лица“ Кисељак-Зворник и Туристичка организација општине 
Зворник), у складу са чланом 123. став (2), (3) и (4) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
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кориснике и чланом 49. став 4. Правилника о финансијском извјештавању буџетских 
корисника („Службени гласник Републике Српске“ број 15/17). 

6.1. Извјештај о извршењу буџета 

Извршење буџета Града за период 01.01-31.12.2019. године исказано је у обрасцу 
Периодични извјештај о извршењу буџета (у даљем тексту: ПИБ) и обрасцу 
Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима (у даљем 
тексту: ПИФ).  

У ПИФ-у за период 01.01. до 31.12.2019. године исказано је извршење прихода и 
примитака у износу од 25.823.613 КМ (23.853.728 КМ фонд 01, 1.606.138 КМ фонд 
03, 358.927 КМ фонд 04 и 4.820 КМ фонд 05), расхода и издатака у износу од 
25.304.025 КМ (23.629.499 КМ фонд 01, 1.315.599 КМ фонд 03 и 358.927 КМ фонд 
04) и расподјела суфицита из ранијих периода у износу од 399.234 КМ. 

Извршење буџетских прихода и примитака исказаних на фонду 01 је 94%, буџетских 
расхода и издатака 92%. 

6.1.1. Приходи и примици 

Укупни приходи и примици исказани су у износу од 25.823.613 КМ (23.853.728 КМ 
фонд 01, 1.606.138 КМ фонд 03, 358.927 КМ фонд 04 и 4.820 КМ фонд 05). 

6.1.1.1. Приходи 

Приходи су исказани у износу од 23.695.826 КМ, а чине их буџетски приходи 
(21.725.941 КМ, фонд 01), приходи по основу грантова (1.606.138 КМ, фонд 03), 
средства приватизације и сукцесије (358.927 КМ, фонд 04) и приходи за посебне 
пројекте (4.820 КМ, фонд 05). 

Према врсти прихода односе се на пореске приходе, непореске приходе, грантове и 
трансфере између или унутар јединица власти.  

Порески приходи исказани су у износу од 17.292.437 КМ, фонд 01, а значајнији су 
приходи по основу индиректних пореза (14.973.286 КМ), порези на лична примања и 
приходи од самосталне дјелатности (1.391.126 КМ), порези на имовину (816.796 КМ), 
акцизе (77.656 КМ) и порез на добитке од игара на срећу (32.208 КМ).  

Непорески приходи исказани су у износу од 2.988.464 КМ (2.947.522, фонд 01 и 
40.942 КМ, фонд 03). Односе се на приходе од закупа у износу од 17.512 КМ, фонд 
01 (давање у закуп земљишта Града 2.305 КМ и објеката ЈУ СШЦ  “Петар Кочић 6.047 
КМ и ЈУ “Технички школски центар” Зворник 9.160 КМ), накнаде и таксе и приходе од 
пружања јавних услуга у износу од 2.850.296 КМ, фонд 01 (административне накнаде 
и таксе 160.377 КМ, комуналне накнаде и таксе 713.558 КМ, накнаде по разним 
основама 1.486.164 КМ и приходи од пружања јавних услуга 490.197 КМ), новчане 
казне у износу од 3.663 КМ и остали непорески приходи у износу од 116.993 КМ 
(76.051 КМ, фонд 01 од којих су значајнији по основу рефундације трошкова од 
Завода за запошљавање по основу пројеката запошљавања приправника за Градску 
управу у износу од 52.925 КМ и 14.507 КМ за ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“) и 40.942 
КМ, фонд 03 који се највећим дијелом односе на спонзорства Зворничког културног 
љета 36.000 КМ.  

Накнаде по разним основама исказане у значајнијим износима односе се на накнаде 
за уређивање грађевинског земљишта (337.103 КМ), коришћење грађевинског 
земљишта (314.211 КМ), коришћење минералних сировина (177.737 КМ), промјену 
намјене пољопривредног земљишта (48.980 КМ), коришћење шума и шумског 
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сортимента (20.031 КМ), за обављање послова обнове шума (15.289 КМ), накнаду за 
воде (273.052 КМ), за извађени материјал из водотока (37.068 КМ), накнаду за воде 
за индустријске процесе (71.142 КМ) и финансирање посебних мјера заштите од 
пожара (188.874КМ). 

Скупштина града Зворник донијела је 11.02.2019. године План кориштења прихода 
остварених по основу накнаде за експлоатацију шума за 2019. годину у складу са 
чланом 89. Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“ број 75/08 и 
60/13), План утрошка средстава од концесионих накнада за 2019. годину у складу са 
чланом 32. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“ број 59/13 
и 16/18), Програм утрошка намјенских средстава посебних намјена од водних 
накнада у складу са чланом 195. Закона о водама („Службени гласник Републике 
Српске“ број 50/06, 92/09, 121/12 i 74/17) и План коришћења средстава привредних 
друштава и других правних лица која имају сједиште на подручју града Зворник за 
реализацију посебних мјера заштите од пожара за 2019. годину у складу са Законом 
о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“ број 6/09 и 71/12). 

У 2019. години није обезбијеђена сагласност надлежног министарства на Програм 
утрошка намјенских средстава посебних намјена од водних накнада, што није у 
складу са чланом 195. став (4) Закона о водама. 

Утрошак намјенских средстава презентован је у извјештајима о утрошку по намјени 
средстава. У наведеним извјештајима приказано је извршење у односу на 
план/програм, који нису усклађени са оствареним приходима и Ребалансом буџета 
за 2019. годину.  

Приходи од пружања јавних услуга односе се на властите приходе које су остварили 
Градска управа (50.597 КМ), ЈУ Центар за социјални рад (11.899 КМ), ЈУ Дјечији 
вртић „Наша радост“ (61.481 КМ), СШЦ „Петар Кочић (33.939 КМ), „Технички школски 
центар Зворник“ (29.211 КМ) и „Народна библиотека и музејска збирка“ 3.070 КМ). 

Грантови су исказани у износу од 502.098 КМ (147.845 КМ, фонд 01 и 354.253 КМ, 
фонд 03). Односе се на грантове из иностранства у износу од 53.287 КМ 
(најзначајнији је грант од Бугарске Владе за уређење платоа испред музичке школе 
у Зворнику 50.000 КМ) и грантове из земље у износу од 448.811 КМ (текући грантови 
од правних лица 42.498 КМ и капитални грантови од правних лица 339.685 КМ и 
физичких лица 66.628 КМ). 

Текући грантови од правних лица који су у значајнијим износима односе се на 
грантове за манифестације које организује ЈУ„Народна библиотека и музејска 
збирка“ Зворник од Интернационалне организације за миграције БиХ (22.895 КМ) и 
грант за финансирање јавне расвјете и уређење спортских полигона у МЗ Глоди од 
Тузланског кантона (10.938 КМ).  

Капиталне грантове од правних лица у значајнијим износима чине грантови од 
Федералног министарства финансија за пројекат промјене понашања физичке 
активности дјеце (47.182 КМ), од Федералног министарства расељених особа и 
избјеглица за водоводну мрежу у МЗ Кула град (26.661 КМ), за асфалтирање 
локалног пута у МЗ Ђулићи (51.870 КМ) и МЗ Доња Каменица-Кадрићи (94.967 КМ), 
од Министарства за људска права и избјеглице за асфалтирање локалног пута 
Сјенокос-Баре (80.000 КМ) и од Тузланског кантона за финансирање омладинског 
дома у МЗ Горња Каменица (12.818 КМ). 

У оквиру капиталних грантова од физичких лица исказани су грант од физичког лица 
за асфалтирање пута и канализацију у Буковику (15.000 КМ) и грантови од АД 
„Прерада са хладњачом“ Зворник (41.628 КМ) на основу уговора о поклону и 
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Федералног министарства расељених особа и избјеглица помоћ за асфалтирање 
локалног пута у МЗ Ђулићи (10.000 КМ), који нису исправно класификовани јер се 
односе на капиталне грантове од правних лица. 

Трансфери између или унутар јединица власти исказани су у износу од 2.912.827 
КМ (1.338.137 КМ фонд 01, 1.210.943 КМ фонд 03, 358.927 КМ фонд 04 и 4.820 КМ, 
фонд 05). Односе се на трансфере од ентитета. 

Трансфери исказани на фонду 01 односе се на трансфере од Министарства 
здравља и социјалне заштите за мјесечна социјална давања (991.698 КМ), 
Министарства финансија за уређење простора (5.000 КМ) и опремање вртића „Наша 
радост“ Зворник (197.059 КМ), ЈУ „Воде Српске“ Бијељина за финансирање 
пројеката који се односе на уређење главног одводног канала на каналски систем 
Челопек-Тршић и уређења обалоутврде ријеке Дрине (34.380 КМ) и Републичког 
секретаријата за расељена лица и миграције за асфалтирање дијела локалног пута 
у мјесној заједници Баљковица 40.000 КМ и дијела локалног пута Малешићи –Клиса 
(70.000 КМ).  

Трансфери исказани на фонду 03 односе се на трансфере од Агенције за 
безбједност саобраћаја (6.000 КМ), од Министарства просвјете и културе за ЈУ 
„Народна библиотека и музејска збирка“ (8.500 КМ), ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
по основу програма предшколског васпитања за дјецу у години пред полазак у школу 
(21.268 КМ) и реконструкцију основне школе „Никола Тесла“ Пилица (33.048 КМ), од 
Министарства финансија за санацију моста Александра I Карађорђевића (1.099.535 
КМ) и реконструкцију основне школе „Свети Сава“ из донаторских средстава Владе 
Републике Србије (32.414 КМ) и од Министарства здравља и социјалне заштите за 
основну школу „Никола Тесла“ Пилица 10.178 КМ. 

Трансфери исказани на фонду 04 односе се на трансфере од Министарства 
финансија из средстава клириншког дуга за основну школу „Вук Караџић“ Роћевић . 

Трансфери исказани на фонду 05 односе се на трансфер од Министарства за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију за набавку опреме у основној школи 
„Свети Сава“ Зворник по пројекту који се односи на енергетску ефикасност. 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи сагласност надлежног 
министарства на Програм утрошка намјенских средстава посебних намјена 
од водних накнада у складу са чланом 195. став (4) Закона о водама. 

6.1.1.2. Примици 

Примици су исказани у износу од 2.127.787 КМ (фонд 01), а односе се на примитке 
за нефинансијску имовину у износу од 333.157 КМ (примици за зграде и објекте 
28.260 КМ и примици за земљиште 304.897 КМ), примитке од финансијске имовине 
у износу од 72.696 КМ (примици од наплате зајмова датих радницима), примитке од 
задуживања у износу од 1.316.883 КМ (повучена средства по уговору о дугорочном 
кредиту из 2018. године) и остале примитке у износу од 405.051 КМ. 

Остали примици односе се на примитке по основу ПДВ-а у износу од 22.020 КМ 
(поврат ПДВ-а везано за пројекат за водоводни систем), остале примитке у износу 
од 281.273 КМ (примици по основу трансфера за 2018. годину дозначених у 2019. 
години од Министарства финансија Републике Српске и остале примитке из 
трансакција са другим јединицама власти 101.758 КМ (углавном се односе на уплате 
за породиљско одсуство које се рефундира од фонда обавезног социјалног 
осигурања 17.796 КМ и уплате од министарства на име социјалних давања 79.454 
КМ). 
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Остали примици у земљи прецијењени су за износ од 281.273 КМ, јер су исказани са 
наплатом потраживања у 2019. години по основу трансфера од ентитета из 2018. 
године који нису планирани у буџету за 2019. годину (за асфалтирање локалних 
путева на подручју града Зворник), а по основу истих су у 2018. години иказани 
приходи по основу трансфера од ентитета и примици из трансакција са ентитетом 
прецијењени су за износ од 79.454 КМ, јер су на основу средства дозначених од 
министарства у јануару 2019. године на име социјалне заштите за децембар 2018. 
године исказани примици иако су на дан 31.12.2018 године евидентирани приходи 
по основу трансфера од ентитета на обрачунској основи, што није у склду са чланом 
109. став (6) Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 115/17 и 118/18). 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се наплата потраживања по 
основу трансфера, по основу којих су признати приходи на обрачунској 
основи, евидентира у складу са чланом 109. став (6) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској. 

6.1.2. Расходи и издаци 

Укупни расходи и издаци исказани су у износу од 25.304.025 КМ (23.629.499 КМ фонд 
01, 1.315.599 КМ фонд 03 и 358.927 КМ фонд 04). 

6.1.2.1. Расходи 

Расходи су исказани у износу од 18.828.278 КМ, а чине их буџетски расходи 
(18.766.883 КМ, фонд 01) и текући расходи финансирани из средстава гранта (61.395 
КМ, фонд 03)  

Према врсти расхода односе се на расходе за лична примања запослених, по основу 
коришћења робе и услуга, финансирања и друге финансијске трошкове, по основу 
субвенција, грантова, дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Града, по судским рјешењима и трансфере између различитих јединица власти. 

Расходи за лична примања запослених исказани су у износу од 6.843.279 КМ, 
фонд 01. Односе се на расходе за бруто плате запослених у износу од 5.704.063 КМ, 
расходе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада у износу од 1.051.838 КМ (накнаде за превоз на посао и са посла 259.422 
КМ, расходи за остале накнаде за превоз и смјештај 3.104 КМ, накнаде за топли 
оброк 493.760 КМ, регрес за годишњи одмор 5.188 КМ, расходи за остале регресне 
накнаде-за вјерски празник 22.000 КМ, јубиларне накнаде 971 КМ, остале награде 
7.158 КМ, дневнице за службена путовања у земљи 10.040 КМ и у иностранству 5.584 
КМ, збирни допринос на накнаде 243.106 КМ и остали порези и доприноси на 
накнаде 1.505 КМ), расходе за накнаду плата за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плата у износу од 43.638 КМ и расходе за отпремнине и 
једнократне помоћи у износу од 43.740 КМ (отпремнине по колективном уговору-
одлазак у пензију 3.428 КМ, помоћи приликом рођења дјетета 6.808 КМ, помоћи у 
случају смрти члана уже породице 21.174 КМ, и у случају теже болести или 
инвалидности 7.450 КМ и остале једнократне помоћи 4.880 КМ). 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада прецијењени су, а расходи за отпремнине и једнократне помоћи 
потцијењени за износ од 3.408 КМ, јер су расходи за отпремнине у наведеном износу 
класификовани као регрес за годишњи одмор. 
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Накнаде на име регреса за коришћење годишњег одмора исплаћене су само 
радницима којима је престао радни однос због одласка у пензију по поднесеном 
захтјеву радника, а у буџету града Зворник за 2019. годину нису одобрена средства 
на позицији накнада на име регреса за коришћење годишњег одмора како је 
дефинисано чланом 10. став (6) Колективног уговора за запослене у Градској управи 
града Зворник.  

Колективним уговором за запослене у Градској управи града Зворник, који је био у 
примјени у 2019. години („Службени гласник града Зворник“, број 11/18), утврђена је 
основица за трошкове једног топлог оброка у висини од 0,9% просјечне нето плате у 
Републици Српској за претходну годину, што није у складу са чланом 10. став (1) 
тачка 7. Посебног колективнoг уговорa за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/17, 85/18 и 86/18), 
којим је основица за израчунавање топлог оброка утврђена у висини 0,75% просјечне 
мјесечне плате након опорезивања у Републици Српској за претходну годину, за 
сваки радни дан запосленог. 

Одлука о утврђивању висине основне плате и других права из радног односа 
функционера града Зворник (Службени гласник града Зворник 16/16) и Колективни 
уговор за запослене у Градској управи града Зворник, у дијелу који дефинише 
увећање основне плате по основу стажа осигурања за сваку навршену годину стажа 
(0,4%) нису усклађени са чланом 5. став (4) Посебног колективног уговора за 
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске (увећање основне 
плате до навршених 25 година стажа осигурања 0,3%, а након навршених 25 година 
0,5%). 

Расходи по основу коришћења робe и услуга исказани су у износу од 4.245.972 
КМ (4.191.543 КМ, фонд 01 и 54.429 КМ фонд 03). 

Наведене расходе исказане на фонду 01 чине расходи по основу закупа у износу од 
63.820 КМ (значајнији су расходи за закуп опреме 24.979 КМ и закуп пословних објеката 
24.261 КМ), расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга у износу од 742.920 КМ (углавном се односе на расходе по основу 
утрошка енергије 484.737 КМ, за комуналне услуге 74.701 КМ и комуникационе 
услуге 183.132 КМ), расходи за режијски материјал у износу од 137.479 КМ (значајнији 
су расходи за канцеларијски материјал 92.834 KM и материјал за одржавање чистоће 
25.870 КМ), расходи за материјал за посебне намјене у износу од 135.023 КМ (значајнини 
су расходи за материјал по основу набавке прехрамбених производа за потребе ЈУ 
Дјечији вртић „Наша радост“ 112.970 КМ), расходи за текуће одржавање у износу од 
807.143 КМ (зграда 26.728 КМ, осталих грађевинских објеката 644.097 КМ који се највећим 
дијелом односе на објекате друмског саобраћаја, текуће одржавање опреме 79.827 КМ и 
остало текуће одржавање 56.491 КМ), расходи по основу путовања и смјештаја у износу 
од 87.549 КМ (путовања и смјештаја 20.714 КМ и утрошка горива 66.835 КМ), расходи за 
стручне услуге у износу од 483.938 КМ (углавном се односе на расходе за услуге 
финансијског посредовања 29.624 KM, осигурања 21.088 КМ, информисања и медија 
149.888 KM, правне и административне услуге 47.493 КМ и расходе за остале стручне 
услуге 219.114 КМ), расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне 
средине у износу од 794.777 КМ, који су обухваћени Програмом заједничке комуналне 
потрошње за 2019. годину (услуге зимске службе 141.581 КМ, чишћења јавних површина 
368.156 КМ и утрошак електричне расвјете на јавним површинама 285.040 КМ) и остали 
некласификовани расходи у износу од 993.323 КМ (расходи за бруто накнаде за рад ван 
радног односа 712.224 KM и расходи по основу репрезентације 168.191 КМ). 
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Расходи по основу коришћења робe и услуга исказани на фонду 03 углавном се 
односе на бруто накнаде по уговоу о дјелу (33.585 КМ) и организацију пријема и 
манифестација (19.933 КМ). 

Правилником о коришћењу службених мобилних, фиксних телефона и репрезентације од 
09.11.2017. године, утврђено је ко има право на коришћење и трошкови телефона су 
лимитирани, а за трошкове репрезентације нису утврђена ограничења.  

Расходи за остале стручне услуге и финансијски резултат ранијих година прецијењени 
су за износ од 8.848 КМ, јер су наведени расходи исказани по фактури од 06.08.2018. 
године, која је евидентирана 05.03.2019. године (ипостављена на основу уговора о 
пружању услуга везаних за манифестацију „Зворничко љето 2017“ од 26.07.2017. године 
по коме је извршено авансно плаћање исте године), што није у складу са чланом 5. став 
(4) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској. 

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа (757.227 КМ), највећим дијелом 
односе се на накнаде члановима управних одбора јавних установа чији је оснивач 
Град (8.458 КМ), члановима комисија и радних група (117.429 КМ), скупштинским 
одборницима (287.678 КМ), по уговору од дјелу (259.329 КМ), по основу уговора о 
привременим и повременим пословима (40.453 КМ) и остале бруто накнаде у износу 
од 34.352 КМ (углавном се односе на накнаде за мртвозорнике 31.322 КМ). 

Остали некласификовани расходи за бруто накнаде ван радног односа су 
потцијењени, а расходи текућег одржавања прецијењени за износ од 49.488 КМ, јер 
су расходи бруто накнада по уговорима о дјелу на пословима одржавања локалних 
путева у наведеном износу евидентирани на расходима за одржавање, што није у 
складу са чланом 92. став (10) Правилника о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, 
градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“ број 98/16, 115/17, 
118/18). 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови (542.319 КМ, фонд 01) 
односе се на расходе по основу примљених зајмова у земљи (538.093 КМ) и затезне 
камате (4.226 КМ).  

Расходи по основу камата на примљене зајмове од осталих домаћих кредитора су 
прецијењени, а расходи по основу камата за обвезнице су потцијењени за износ од 
85.191 КМ, јер су расходи по основу камата на обвезнице класификовани као 
расходи по основу камата на примљене зајмове од осталих домаћих кредитора, што 
није у складу са чланом 93. став (2) и (4) Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, 
општина, градова и фондова. 

Субвенције су исказане у износу од 1.246.831 КМ (фонд 01). Односе се на 
субвенције јавним нефинансијским субјектима у осталим областима у износу од 
75.000 КМ (највећим дијелом се односе на одобрена средства за финансирање 
текућих активности ЈУ „Дом омладине Зворник“) и субвенције нефинансијским 
субјектима у области пољопривреде, водопривреде и шумарства у износу од 
376.767 КМ (највећим дијелом се односе на додјелу средстава за подстицаје у 
пољопривреди у складу са Програмом коришћења буџетских средстава за подстицај 
пољопривредне производње на подручју Града Зворник за 2019. годину од 
11.02.2019. године у износу од 359.654 КМ), у области саобраћаја и веза у износу од 
54.516 КМ (субвенције за аутобуски превоз путника из насељених мјеста са малим 
бројем становника), трговине и туризма у износу од 80.066 КМ (субвенције 
Туристичкој организацији Зворник за подршку раду и развоју туризма у Зворнику) и 
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у осталим областима у износу од 660.482 КМ (углавном се односе на субвенције за 
запошљавање незапослених лица према Пројекту запошљавања и 
самозапошљавања приправника високе, више и средње стручне спреме и других 
незапослених лица од 30.05.2018. године 577.653 КМ и ЈЗУ „Дом здравља Зворник“ 
82.700 КМ). 

Грантови су исказани у износу од 2.825.425 КМ (2.818.459 фонд 01 и 6.966 КМ фонд 
03). Односе се на текуће грантове непрофитним субјектима у земљи у износу од 
1.980.837 КМ (политичким организацијама и удружењима 58.269 КМ, хуманитарним 
организацијама и удружењима 35.175 КМ, спортским и омладинским организацијама 
и удружењима 974.597 КМ, етничким и вјерским организацијама и удружењима 
38.177 КМ, организацијама и удружењима за афирмацију породице, заштиту права 
жена, дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и особа са инвалидитетом 253.897 
КМ, организацијама и удружењима у области здравствене и социјалне заштите, 
заштите животне средине и комуналне дјелатности 140.000 КМ, у области 
образовања, научно-истраживачке дјелатности, културе и информација 74.876 КМ, 
у области економског и привредног развоја 401.204 КМ и остали текући грантови 
непрофитним субјектима у земљи 4.642 КМ) и капитални грантови непрофитним 
субјектима у земљи у износу од 727.185 КМ (највећим дијелом односе се на 
капиталне грантове етничким и вјерским организацијама и удружењима 193.900 КМ, 
организацијама и удружењима у области здравства и социјалне заштите 282.825 КМ 
и остали капитални грантови непрофитним субјектима у земљи 235.624 КМ) и остале 
капиталне грантове у земљи у износу од 113.437 КМ (углавном капитални грантови 
појединцима 111.896 КМ). 

Највећи дио средстава гранта додијељен је спортским организацијама и 
удружењима (спортским клубовима и ЈУ Рекреативно спортском центру Зворник). 
Критерији за рангирање спортова и номенклатура спортских грана и грана спорта у 
граду Зворник, расподјела средстава спортским организацијама за 2019. годину и 
поступак додјеле и контроле утрошка одобрених средстава из буџета града Зворник 
утврђени су Одлуком о утврђивању критеријума категоризације спортова, спортских 
грана, услова за финансирање спорта и расподјели средстава спортским 
организацијама града Зворник за 2019. годину која је донесена 14.03.2019. године 
од стране Скупштина града Зворник.  

Остали капитални грантови непрофитним субјектима у земљи прецијењени су, а 
издаци за нефинансијску имовину потцијењени за износ од 235.624 КМ, јер су 
исказани на основу ситуација испостављених од добављача по основу изведених 
радова на основу Уговора о извођењу радова од 20.11.2018. године, а у складу са 
Споразум о финансирању активности на реализацији пројеката на подручју Града 
Зворник од 07.09.2018. године и Анекса 1. од 24.12.2018. године закљученим између 
Града Зворник и ЈУ „Воде Српске“ Бијељина, којим је дефинисно финансирање у 
100% износу од стране ЈУ “Воде Српске “ Бијељина, а износ исказан као капитални 
грант односи се на стална средства која треба да се воде у књиговодственој 
евиденцији ЈУ “Воде Српске “ Бијељина, што није у складу са чланом 95. став (1) 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова, којим 
је дефинисано да грант представља бесповратну дознаку која има за циљ да 
помогне у обављању редовних активности или пројеката примаоца гранта. 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града исказане 
су у износу од 3.024.336 КМ, фонд 01, а односе се на дознаке грађанима које се 
исплаћују из буџета градова (2.868.536 КМ) и дознаке пружаоцима услуга социјалне 
заштите које се исплаћују из буџета градова (155.800 КМ).  



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

22 Извјештаj о проведеној финансијској ревизији Града Зворник  

за период 01.01-31.12.2019. године 

 

 

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине односе се на текуће дознаке 
које се исплаћују штићеницима установа социјалне заштите преко ЈУ Центар за 
социјални рад Зворник у износу од 1.856.410 КМ (стална новчана помоћ 225.060 КМ, 
додатак за помоћ и његу другог лица 1.405.127 КМ, помоћ за оспособљавање за рад 
дјеце и омладине 187.418 КМ и једнократна новчана помоћ 38.805 КМ) и текуће 
дознаке грађанима које се исплаћују из буџета градова, осим установа социјалне 
заштите, у износу од 1.012.126 КМ (текуће помоћи породицама палих бораца, ратних 
војних инвалида и цивилних жртава рата 75.398 КМ, ученицима, студентима и 
појединцима у области науке и културе 482.279 КМ, породици, дјеци и младима 
98.210 КМ, текуће помоћи грађанима у натури 2.000 КМ и остале текуће дознаке 
грађанима које се исплаћују из буџета градова 354.239 КМ). 

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета града 
односе се на дознаке које се исплаћују преко ЈУ Центар за социјални рад у износу 
од 155.800 КМ, на име оспособљавања за рад дјеце и омладине. 

Остале текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града (осим установа 
социјалне заштите) прецијењене су, а дознаке у натури које се дају пружаоцима 
услуга социјалне заштите из буџета града (осим установа социјалне заштите) 
потцијењене су најмање за износ од 15.834 КМ, јер је набавка намирница за Народну 
кухињу која пружа услуге грађанима евидентирана као остале текуће дознаке 
грађанима које се исплаћују из буџета града (осим установа социјалне заштите) и 
дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите на име оспособљавања за рад дјеце 
и омладине прецијењене су, а дознаке грађанима на име личних инвалиднина 
потцијењене су за износ од 155.800 КМ, јер су дознаке грађанима на име 
инвалиднина евидентиране као дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите, што 
није у складу са чланом 96. Правилника о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, 
градова и фондова. 

Расходи по судским рјешењима исказани су у износу од 64.810 КМ. Односе се на 
расходе по основу исплате главнице дуга по судским рјешењима (16.389 КМ), камате 
по судским рјешењима (11.000 КМ), трошкови парничног поступка (6.409 КМ) и 
остале расходе по судским рјешењима (31.012 КМ).  

Трансфери између различитих јединица власти исказани су у износу од 35.306 
КМ, а односе се на трансфере фондовима обавезног социјалног осигурања у износу 
од 30.700 КМ (дознаке за здравствено осигурање корисника помоћи који не могу 
остварити здравствено осигурање по другом основу) и трансфери осталим 
јединицама власти 4.606 КМ по основу дознака Фонду солидарности за дијагностику 
и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, сходно члану 6. став 
(1) тачка 4. Закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, 
стања и повреда дјеце у иностранству („Службени гласник Републике Српске“, 
број:100/17).  

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се: 

- Колективни уговор за запослене у Градској управи града Зворник у дијелу 
који се односи на основицу за трошкове једног топлог оброка и у дијелу 
који дефинише увећање основне плате по основу стажа осигурања 
усклади са чланом 10. став (1) тачка 7. и чланом 5. став (4) Посебанoг 
колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске, као и Одлука о утврђивању висине основне плате и 
других права из радног односа функционера града Зворник у дијелу који 
дефинише увећање основне плате по основу стажа осигурања,  
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- бруто накнаде ван радног односа евидентирају у складу са чланом 92. 
став (10) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, 
општина, градова и фондова. 

- лица која сачињавају и врше пријем књиговодствених исправа, 
потписану исправу и другу документацију у вези са насталим 
пословним догађајем достављају књиговодству у складу са чланом 5. 
став (4) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама 
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици 
Српској, 

- изврши евидентирање сталне имовине по основу изведених радова у 
складу са Споразумом о финансирању активности на реализацији 
пројеката на подручју Града Зворник закљученим између града Зворник и 
ЈУ „Воде Српске“ Бијељина у вриједности од 235.624 КМ у корист 
резултата ранијих година и изврши пренос исте, на терет обрачунатих 
расода по основу преноса имовине, на ЈУ „Воде Српске“ Бијељина ради 
евидентирања. 

Препоручује се градоначелнику и директору Центра за социјални рад да 
обезбиједе да се дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 
буџета Града евидентирају у складу са чланом 96. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике 
прихода буџета Републике, општина, градова и фондова. 

6.1.2.2. Издаци 

Издаци су исказани у износу од 6.475.747 КМ (4.862.616 КМ фонд 01, 1.254.204 КМ 
фонд 03 и 358.927 КМ фонд 04), а односе се на издатке за нефинансијску имовину, 
издатке за финансијску имовину, за отплату дугова и остале издатке. 

Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 4.190.143 КМ (2.577.012 
КМ фонд 01, 1.254.204 фонд 03 и 358.927 КМ фонд 04).  

Односе се на издатке за изградњу и прибављање зграда и објеката у износу од 
1.842.728 КМ (значајнији су за изградњу спортско-рекреативних објеката 150.760 КМ 
фонд 01, путева 1.239.462 КМ фонд 01, вањског освјетљења, тротоара и ограда 
179.690 КМ фонд 01 и осталих објеката у износу од 154.473 КМ фонд 01 и 50.000 КМ, 
фонд 03), издатке за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда 
и објеката у износу од 1.595.417 КМ (највећим дијелом односе се на објекате 
образовних и научних институција 419.039 КМ од чега 21.698 КМ фонд 01, 38.415 КМ 
фонд 03 и 358.927 КМ фонд 04 и на тунеле и мостове у износу од 1.146.203 КМ од 
чега 46.669 КМ фонд 01 и 1.099.535 КМ фонд 03), издатке за набавку постројења и 
опреме у износу од 278.881 КМ (најзначајнији су издаци за набавку ватрогасних 
возила 137.172 КМ фонд 01), издатке за прибављање земљишта у износу од 453.173 
КМ, фонд 01 који се углавном односе на куповину земљишта за изградњу 
обалоутврде рјеке Сапне и издатке за залихе материјала, робе и ситног инвентара 
(19.944 КМ, фонд 01).  

Издаци за нефинансијску имовину (за изградњу зграда и објеката) потцијењени су 
за износ од 235.624 КМ, јер су исказани у оквиру осталих капиталних грантова (тачка 
6.1.2.1. извјештаја). 

Издаци за финансијску имовину исказани су у износу од 74.900 КМ (фонд 01), а 
односе се на издатке за зајмове дате радницима. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

24 Извјештаj о проведеној финансијској ревизији Града Зворник  

за период 01.01-31.12.2019. године 

 

 

Издаци за отплату дугова исказани су у износу од 1.377.547 КМ (фонд 01). Односе 
се на издатке за отплату главнице примљених зајмова у земљи (1.197.662 КМ) и за 
отплату осталих дугова у износу од 179.885 КМ (отплата дуга из претходних година 
од чега Регионална депонија 107.294 КМ). 

Остали издаци исказани су у износу од 833.157 КМ (фонд 01). Односе се на издатке 
за отплату неизмирених обавеза из ранијих година (644.560 КМ), остале издатке у 
земљи у износу од 107.269 КМ који су углавном исказани по основу принудне 
наплате од Града као гаранта за обавезе Регионалне депоније Зворник (106.995 КМ), 
издатке за накнаде плата који се рефундирају од фондова обавезног социјалног 
осигурања у износу од 76.377 КМ (за родитељско одсуство, остале накнаде плата и 
порезе и доприносе на исте 61.427 КМ и накнаде плата за вријеме боловања 14.950 
КМ) и остале издатке из трансакција са ентитетом и јединицама локалне власти 
(4.951 КМ). 

6.1.3. Буџетски резултат (суфицит/дефицит) 

У 2019. години у ПИФ-у су исказани приходи и примици за нефинансијску имовину у 
износу од 24.028.983 КМ (22.059.098 фонд 01, 1.606.138 фонд 03, 358.927 фонд 04 
и 4.820 фонд 05), расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 23.018.421 
КМ (21.343.895 КМ фонд 01, 1.315.599 фонд 03 и 358.927 фонд 04) и суфицит у 
износу од 1.010.562 КМ (715.203 фонд 01, 290.539 фонд 03 и 4.820 фонд 05) као 
разлика између прихода и примитака за нефинансијску имовину и расхода и 
издатака за нефинансијску имовину.  

6.1.4. Нето финансирање 

Примици од финансијске имовине исказани су у износу од 72.696 КМ, од задуживања 
у износу од 1.316.883 КМ и остали примици у износу од 45.658 КМ, што укупно износи 
1.794.630 КМ (фонд 01). Издаци за финансијску имовину исказани су у износу од 
74.900, за отплату дугова у износу од 1.377.547 КМ и остали издаци у износу од 
833.157 КМ, што укупно износи 2.285.604 КМ (фонд 01). У 2019. години исказана је 
расподјела суфицита из ранијих година у износу од 399.234 КМ. Као разлика 
наведених примитака, суфицита и издатака је нето финансирање у негативном 
износу од 91.740 КМ (фонд 01). 

6.1.5. Разлика у финансирању 

Разлика у финансирању, коју чини збир исказаног суфицита (1.010.562 КМ) и нето 
финансирања (-91.740 КМ), исказана је у износу од 918.822 КМ (623.463 КМ фонд 01, 
290.539 КМ фонд 03 и 4.820 КМ фонд 05). 

Разлика у финансирању је прецијењена најмање за износ од 360.727 КМ, јер су 
примици прецијењени за наведени износ (тачка 6.1.1.2.). 

6.2. Биланс успјеха 

6.2.1. Приходи 

Приходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 24.515.291 КМ, а чине их приходи 
исказани у периодичном извјештају о извршењу по рачуноводственим фондовима 
(23.695.826 КМ) и приходи обрачунског карактера исказани у износу од 819.465 КМ.  

Приходе обрачунског карактера чине приходи од усклађивања вриједности 
имовине у износу од 389.142 КМ (значајнији су по основу наплаћених спорних 
пореских потраживања која су коригована у претходном периоду 376.218 КМ и по 
основу усклађивања вриједности земљишта приликом замјене на основу процјене 
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вјештака 9.001 КМ), добици од продаје имовине у износу од 6.179 КМ (од продаје 
објеката 4.384 КМ и продаје возила 1.795 КМ), помоћи у натури у износу од 259.728 
КМ (ватрогасно возило од Ватрогасног савеза Републике Српске у вриједности од 
250.000 КМ и рачунарска и канцеларијска опрема за средње школе 9.728 КМ), остали 
приходи обрачунског карактера у износу од 134.116 КМ и приходи обрачунског 
карактера по основу односа са другим јединицама власти у износу од 30.300 КМ 
(углавном са Министарством рада и борачке заштите по основу замјене једнособног 
стана 24.269 КМ, ради уступања физичком лицу за стан који се налазио на локацији 
гдје се гради болница и Републичком управом цивилне заштите Републике Српске 
за шаторе за потребе цивилне заштите града). 

У оквиру осталих прихода обрачунског карактера исказани су приходи у вези 
ванредних догађаја у износу од 166.261 КМ, по основу почетног књиговодственог 
евидентирања нефинансијске имовине која датира из ранијих година, а због 
специфичних околности и оправданих разлога није могла бити евидентирана у 
књиговодственој евиденцији Града (Објекат Дома за стара лица у Кисељаку 16.433 
КМ, стан који је пренијет од Министарства за избјегла и расељена лица 9.736 КМ и 
земљиште које се водило као општенародна имовина 140.092 КМ), приходи по 
основу отписа обавеза у износу од 101.574 КМ (отпис обавеза из ранијих година за 
регрес из 2008. године), обрачунати приходи по основу трансакција размјене у 
земљи (24.667 КМ) и остали приходи обрачунског карактера у негативном износу од 
158.386 КМ (углавном исказани приликом евидентирања ненаплаћених 
потраживања по основу пореских прихода и непориских по основу трансакција које 
нису трансакције размјене). 

Приликом евидентирања ненаплаћених потраживања на основу Извјештаја из 
јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима за обрачунски период 
од 01.01-31.12.2019. године-Град Зворник и по основу других прихода који се односе 
на приходе од транасакција које нису трансакције размјене, није поступано у складу 
са Упутством о примјени Међународног рачунводственог стандарда за јавни сектор 
23: Приходи од транасакција које нису трансакције размјене (порези и преноси), јер 
су повећање обачунских прихода по основу трансакција из наведеног извјештаја 
(156.187 КМ) и смањење по основу извршене наплате потраживања у 2019. години 
за накнаде за уређење и коришћење грађевинског земљишта које је евидентирано у 
2018. години (348.845 КМ), исказани остали приходи обрачунског карактера, а нису 
евидентирани приходи обрачунског карактера по основу пореских и других 
фискалних прописа.  

Због погрешне класификације приликом евидентирања уговора о закупу остали 
приходи обрачунског карактера прецијењени су, а обрачунати приходи по основу 
трансакција размјене у земљи потцијењени за износ од 15.500 КМ (тачка 6.3.1.1. 
извјештаја).  

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се евидентирање 
потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе на 
основу евиденције из пореског књиговодства и по основу других прихода 
који се односе на приходе од транасакција које нису трансакције размјене 
врши у складу са Упутством о примјени Међународног рачунводственог 
стандарда за јавни сектор 23: Приходи од транасакција које нису 
трансакције размјене (порези и преноси). 
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6.2.2. Расходи 

Расходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 26.555.790 КМ, а чине их расходи 
исказани у ПИФ-у (18.828.278 КМ), који су објашњени под тачком 6.1.2. извјештаја и 
расходи обрачунског карактера исказани у износу од 7.727.512 КМ.  

Расходи обрачунског карактера исказани су по основу набавне вриједности 
реализованих залиха у износу од 41.392 КМ (набавна вриједност ситног инвентара 
и ауто гума), амортизације (6.888.303 КМ), усклађивања вриједности имовине у 
износу од 645.564 КМ (усклађивање вриједности потраживања за ненаплаћене 
непореске приходе и осталих краткорочних потраживања 121.835 КМ и усклађивање 
вриједности потраживања за ненаплаћене порезе 523.729 КМ), губитака од продаје 
имовине (1.590 КМ), осталих расхода обрачунског карактера у износу од 42.634 КМ 
(расход опреме у износу 14.842 КМ и промјене на становима насталим замјеном 
стамбених јединица по одлукама Скупштине града) и расхода обрачунског карактера 
по основу односа са другим јединицама власти у износу од 108.029 КМ (углавном по 
основу преноса имовине од ентитета 43.089 КМ и од јединица локалне самоуправе 
63.724 КМ) 

Расходи од усклађивања вриједности краткорочних потраживања потцијењени су за 
износ од 976.302 КМ, јер није извршена корекција потраживања из ранијег периода 
за продата непроизводена стална средства у земљи (96.520 КМ), потраживања из 
ранијег периода од „Регионалне депоније Зворник“ (133.372 КМ) и од „Зворник стана“ 
у износу од 746.410 КМ (тачка 6.3.1.1. извјештаја).  

6.2.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха за период 01.01. до 31.12.2019. године, као разлика прихода 
(24.515.291 КМ) и расхода (26.555.790 КМ) исказан је негативан финансијски 
резултат текуће године у износу од 2.040.499 КМ.  

Негативан финансијски резултат је исказан мање за износ од 740.678 КМ, јер су 
расходи од усклађивања имовине потцијењени за износ од 976.302 КМ, а 
прецијењени расходи по основу грантова за износ од 235.624 КМ. (тачка 6.1.2.1. и 
6.2.2.извјештаја). 

6.3. Биланс стања 

У Билансу стања на дан 31.12.2019. године, исказана је укупна актива нето 
вриједности 143.841.297 КМ (бруто вриједност 225.305.251 КМ и исправка вријености 
81.463.955 КМ), коју чине пословна актива нето вриједности 134.981.623 КМ и 
ванбилансна актива у износу од 8.859.674 КМ. Укупна актива је уравнотежена са 
укупном пасивом коју чине пословна пасива (134.981.623 КМ) и ванбилансна пасива 
(8.859.674 КМ). 

6.3.1. Пословна актива 

Пословну активу чине текућа имовина нето вриједности 5.234.348 КМ и стална 
имовина нето вриједности 129.747.275 КМ. 

6.3.1.1. Текућа имовина 

Текућа имовина односи се на краткорочну финансијску имовину и разграничења у 
нето износу од 5.234.348 КМ коју чине готовина и готовински еквиваленти, 
краткорочни пласмани, краткорочна потраживања, краткорочна разграничења и 
краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар јединица 
власти. 
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Готовина и готовински еквиваленти (2.372.964 КМ) односе се на новчана 
средства на банковним рачунима (редовни трезорски рачуни 81.966 КМ и намјенски 
трезорски рачуни 2.290.998 КМ).  

У 2019. години, путем благајне исплаћена су лична примања запосленима за вјерски 
празник у укупном износу од 22.000 КМ и вршене су исплате аконтација, што није у 
складу са чланом 3. став (1) Уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем, 
јер истим није дефинисана могућност иплате са благајне по наведеном основу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 86/12 и 10/14).  

Краткорочни пласмани исказани су у нето износу од 1.338 КМ (бруто износ 10.871 
КМ, корекција вриједности 9.533 КМ), а односе се на дугорочне зајмове који 
доспијевају на наплату до годину дана. 

Краткорочна потраживања исказана су у нето износу од 1.279.640 КМ (бруто износ 
9.113.819 КМ, корекција вриједности 7.834.179 КМ), а односе се на потраживања по 
основу продаје и извршених услуга, потраживања од запослених, потраживања за 
ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе, потраживања за порезе, 
доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на 
наплату у року до годину дана, потраживања по основу пореза на додату вриједност 
и остала краткорочна потраживања. 

Потраживања по основу продаје и извршених услуга у нето износу од 141.538 КМ, 
код којих није исказана корекција вриједности, односе се на потраживања за продате 
производе и извршене услуге (22.936 КМ), потраживања за продата производена 
стална средства (13.095 КМ) и потраживања за продата непроизводена стална 
средства у земљи (105.507 КМ). 

Потраживања од запослених у нето износу од 22.041 КМ (бруто износ 38.001 КМ, 
корекција вриједности у износу од 15.960 КМ), углавном се односе на дате 
аконтације. 

Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе исказана су 
у нето износу од 633.810 КМ (бруто износ 7.257.339 КМ, корекција вриједности 
6.623.529 КМ). Односе се на потраживања за ненаплаћене порезе (411.648 КМ) и за 
ненаплаћене непореске приходе (222.161 КМ). Потраживања за ненаплаћене порезе 
и непореске приходе који се воде у евиденцији пореског књиговодства усаглашена 
су са потраживањима исказаним у Извјештају из јединствене евиденције о 
пријављеним и уплаћеним порезима за обрачунски период од 01.01-31.12.2019. 
године Град Зврник. 

Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок 
плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана исказана су у нето износу 
од 114.527 КМ (бруто износ 115.127 КМ, корекција вриједности 600 КМ) и усаглашена 
су са потраживањима из пореске евиденције исказаним у претходно наведеном 
извјештају. 

Потраживања по основу пореза на додату вриједност исказана су у износу од 6.533 
КМ, a односе се на поврат ПДВ-а везано за пројекат за водоводни систем. 

Остала краткорочна потраживања исказана су у нето износу од 361.191 КМ (бруто 
износ 1.555.281 КМ, корекција вриједности 1.194.090 КМ). Највећим дијелом односе 
се на потраживања од Регионалне депоније (З47.918 КМ) по основу измирених 
кредитних обавеза на име кредита према Министарству финансија Републике 
Српске за чије измирење је Град Зворник дао гаранције.  
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Спорна потраживања исказана су у износу од 7.788.730 КМ, а односе се на спорна 
потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе која су 
усаглашена са евиденцијом из пореског књиговодства (5.605.729 КМ), потраживања 
за ненаплаћене непореске приходе који се не воде у пореској евиденвији (988.911 
КМ) и спорна остала краткорочна потраживања (1.194.090 КМ). Корекција 
вриједности потраживања исказана је у износу од 7.834.179 КМ и већа је за 45.449 
КM од исказаних спорних потраживања, јер су извршене корекције потраживања за 
ненаплаћене непореске приходе који се не воде у пореској евиденцији у износу од 
46.652 КМ, корекције осталих потраживања од запослених у износу од 15.960 КМ и 
корекције потраживања за порезе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на 
наплату у року од годину дана у износу од 600 КМ за које није извршен пренос са 
редовних на спорна потраживања и мање је исказана корекција вриједности у износу 
од 17.763 КМ, због грешке при евидентирању корекције потраживања за 
ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе на основу евиденције из 
пореског књиговодстваза, што је исправљено у почетном стању 2020. године. 
Наведено није утицало на износ укупно исказаних нето потраживања.  

Потраживања за ненаплаћене накнаде и таксе и остали приходи обрачунског 
карактера су прецијењени, а потраживања за продате производе и извршене услуге 
у земљи и обрачунати приходи по основу трансакција размјене у земљи су 
потцијењени најмање за износ од 15.500 КМ, јер су потраживања за ненаплаћене 
накнаде и таксе и остали приходи обрачунског карактера евидентирани на основу 
уговора о закупу који се третира као услуга, што није у складу са чланом 68. став (2) 
и (5) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова, којим 
је дефинисано да потраживања по основу продаје и извршених услуга обухватају 
потраживања од купаца, а потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и 
непореске приходе евидентирају у складу са МРС-ЈС 23 Приходи од трансакција које 
нису трансакције размјене. 

Расходи од усклађивања вриједности краткорочних потраживања потцијењени су за 
износ од 976.302 КМ, а прецијењена су нето потраживања за продата непроизводена 
стална средства у земљи за износ од 96.520 КМ, јер није извршена корекција 
потраживања које је евидентирано на основу споразума о продаји земљишта из 
2016. године, остала краткорочна потраживања за износ од 133.372 КМ, јер није 
извршена корекција потраживања из ранијег периода од Регионалне депоније 
Зворник по основу измирених кредитних обавеза на име кредита према 
Министарству финансија Републике Српске за чије измирење је Град Зворник дао 
гаранције и унапријед плаћени расходи у земљи-аванси за износ од 746.410 КМ који 
нису исправно класификовани, јер се односи на краткорочна потраживања из ранијег 
периода од „Зворник стана“ по основу измирених обавеза према добављачима истог 
на име испорученог гаса за чије измирење је Град Зворник дао гаранције, а за која 
није извршена корекција, што није у складу са чланом 73. став (1) и (2) Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике у Републици Српској, којим је дефинисано да се потраживања 
на дан билансирања процјењују са становишта њихове наплативости, те 
потраживања која нису наплаћена у року од 12 мјесеци од датума доспијећа 
класификују као ненаплатива и врши се њихова корекција. 

Краткорочна разграничења исказана су у износу од 1.358.385 КМ, а односе се на 
краткорочно разграничене расходе у износу од 755.606 КМ (углавном су исказани 
унапријед плаћени расходи у земљи-аванси на основу потраживања из ранијег 
периода од „Зворник стана“ 746.410 КМ по основу измирења обавеза истог за које је 
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Град Зворник дао гаранције, који нису исправно класификовани, што је наведено код 
потраживања), краткорочно разграничене приходе у износу од 178.980 КМ 
(потраживања од Министарства здравља и социјалне заштите на име дознака 
Центру за социјални рад за исплату социјалнх помоћи за децембар 2019. године 
85.942 КМ, пренос средстава на трансакциони рачун 91.959 КМ због погрешно 
скинутих средстава са рачуна посебних намјена и комунална такса на фирму 100 
КМ) и остала краткорочна разграничења (423.799 КМ).  

Остала краткорочна разграничења односе се на разграничења по основу 
неизмирених обавеза које се рефундиају од фондова обавезног социјалног 
осигурања за накнаде плата за вријеме родитељског одсуства (116.589 КМ), пореза 
и доприноса на исте (11.957 КМ) и накнаде плата за вријеме боловања (64.521 КМ), 
авансе за нефинансијску имовину у земљи (194.332 КМ) и остала краткорочна 
разграничења у износу од 36.400 КМ (ФК Дрина 15.000 КМ, Градска управа Зворник 
15.000 КМ-пренос средстава са рачуна посебних намјена за воде на јединствени 
рачун трезора за исплату текућих обавеза и Дјечији вртић „Наша радост“ 6.400 КМ.) 

На дан 31.12.2019. године исказана су разграничења по основу неизмирених 
обавеза за накнаде плата за вријеме родитељског одсуства и боловања које се 
рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања иако су обавезе премa 
запосленима по наведеном основу измирене и поднесени захтјеви/требовања за 
рефунадацију. Наведена разграничења нису смањена у корист потраживања од 
фондова обавезног социјалног осигурања уз образложење да се не слажу износи 
обрачунатих и исплаћених накнада и признатих од стране фондова обавезног 
социјалног осигурања са којима није извршено усаглашавање стања потраживања. 
(тачка 3. извјештаја) 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар 
јединица власти исказани су у нето износу од 222.021 КМ (бруто износ 258.118 КМ, 
корекција вриједности 36.097 КМ). Углавном се односе се на потраживања за порезе, 
доприносе и непореске приходе по записницима из пореског књиговодства, 
рјешењима и књижним обавјестима од ентитета (78.661 КМ) и потраживања по 
основу трансфера од ентитета у износу од 142.415 КМ (за реализацију пројекта 
„Реконструкција основне школе Свети Сава“ који се финансира из донаторских 
средстава Владе Републике Србије 32.414 КМ и за суфинансирање пројеката 
везаних за асфалитиарње локалних путева Ребићи-школа у мјесној заједници 
Баљковица 40.000 КМ и Малешићи-Клиса 70.000 КМ).  

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се: 

- благајничко пословање обавља у складу са Уредбом о условима и начину 
плаћања готовим новцем,  

- потраживања за продате производе и извршене услуге у земљи 
евидентирају као потраживања из трансакција размјене у складу са 
чланом 68. став (2) и (5) Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета 
Републике, општина, градова и фондова, 

- потраживања на дан билансирања процјењују са становишта њихове 
наплативости, те потраживања која нису наплаћена у року од 12 мјесеци 
од датума доспијећа класификују као ненаплатива и врши њихова 
корекција у складу са чланом 73. став (1) и (2) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике у Републици Српској, 
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6.3.1.2. Стална имовина 

Стална имовина у износу од 129.747.275 КМ (бруто износ 203.182.282 КМ, исправка 
вриједности 73.435.008 КМ) односи се на дугорочну финансијску имовину (3.547.934 
КМ) и нефинансијску имовину у сталним средствима у износу од 126.199.341 КМ 
(бруто вриједност 199.634.348 КМ, исправка вриједности 73.435.008КМ). 

Дугорочну финансијску имовину чине дугорочни пласмани који се односе на 
акције и учешћа у капиталу у јавним предузећима (3.391.025 КМ) и дугорочна 
потраживања која се односе на потраживања за порезе, доприносе и непореске 
приходе за које је продужен рок плаћања (151.789 КМ) и остала дугорочна 
потраживања (5.120 КМ).  

Акције и учешћа у капиталу у јавним предузећима (111321) исказане су у билансу 
стања у износу од 3.391.025 КМ, а у главној књизи у износу од 1.263.737 КМ. Разлика 
од 2.127.288 КМ односи се на износ додат приликом консолидације контролисаних 
ентитета који немају статус буџетских корисника (АД „Зворник стан“ 97.965 КМ, АД 
„Водовод и комуналије“ Зворник 1.975.546 КМ, ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак-
Зворник 19.158 КМ и Туристичка организација општине Зворник 34.619 КМ) у складу 
са чланом 123. став (2), (3) и (4) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Контролисани 
ентитети који немају статус буџетских корисника ЈП „Регионална депонија“ Зворник, 
ЈЗУ „Дом здравља“ Зворник, ЈУ „Дом омладине Зворник“ и ЈУ РСЦ“Зворник“ 
укључени су приликом консолидације, али нису имали утицаја на исказану 
вриједност, јер је у њиховим билансима стања исказан губитак у висини капитала. 
За исти износ извршено је повећање трајног капитала. 

Акције и учешћа у капиталу у јавним предузећима и трајни капитал исказани у 
билансу стања прецијењени су за износ од 15.851 КМ, јер је приликом утврђивања 
вриједности имовине/капитала која се укључује у консолидовани биланс стања 
утврђени износ код ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак-Зворник већи је за 17.851 КМ 
и код Туристичке организације општине Зворник у износу мањи је за 2.000 КМ. 

Потраживања за остале порезе за које је продужен рок плаћања исказана су у износу 
од 151.789 КМ на основу Извјештаја из јединствене евиденције о пријављеним и 
уплаћеним порезима за обрачунски период 01.01-31.12.2019. године град Зворник–
одгођена пореска потраживања. 

Нефинансијска имовина у сталним средствима односи се на зграде и објекте у 
износу од 112.122.683 КМ (бруто вриједност 182.154.328 КМ, исправка вриједности 
70.031.646 КМ), постројења и опрему у износу од 1.751.549 КМ (бруто вриједност 
4.953.207 КМ, исправка вриједности 3.201.658 КМ), биолошку имовину (39.193 КМ), 
инвестициону имовину у износу од 5.497 КМ (бруто вриједност 6.282 КМ, исправка 
вриједности 785 КМ), нематеријалну произведену имовину у износу од 289.530 КМ 
(бруто вриједност 490.403 КМ, исправка вриједности 200.873 КМ), драгоцјености 
(4.894 КМ), земљиште (9.298.376 КМ), остала природна добра (106.373 КМ) и 
нефинансијску имовину у сталним средствима у припреми (2.581.246 КМ). 

У оквиру зграда и објеката, а у складу са датом препоруком претходне ревизије 
евидентирани су крајем 2018. године домови културе у мјесним заједницама 
(Шетићи, Козлук, Скочићи, Петковци, Доњи Грбавци и Китовнице), пословни 
простори (Ораовац, Дрињача, Град Зворник), мост на путу за Локањ, школско 
игралиште Основне школе ''Десанка Максимовић'', школскe оградe школа ''Никола 
Тесла и ''Вук Караџић“. Идентификација непокретности је настављена излагањем од 
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стране Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове Републике 
Српске. 

Саобраћајни објекти исказани су у износу од 62.174.484 КМ и потцијењени су за 
износ од 848.560 KM (тачка 6.2.2. извјештаја). 

Скупштина Града није донијела стратегију развоја локалних путева и улица у 
насељу, што није у складу са чланом 13. став (4)) Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 89/13).  

У 2019. години донесена је Oдлука о расписивању лицитације за продају 
непокретности (Службени гласник града Зворник 13/19), а односи се на продају 
грађевинског земљишта у вриједности од 214.042 КМ, које није било класификовано 
као стална имовина намјењена продаји у складу са чланом 45. став 4. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми највећим дијелом се 
односи на санацију моста краља Александра I Карађорђевића на ријеци Дрини у 
граду Зворник у износу од 1.099.535 КМ.  

Препоручује се Скупштини града да донесе стратегију развоја локалних 
путева и улица у насељу у складу са чланом 13. став (4) Закона о јавним 
путевима. 

6.3.2. Пословна пасива 

Пословна пасива исказана је у износу од 134.981.623 КМ, а односи се на обавезе и 
разграничења и властите изворе. 

6.3.2.1. Обавезе и разграничења 

Обавезе и разграничења на дан 31.12.2019. године исказане су у износу од 
20.648.118 КМ (краткорочне обавезе и разграничења 8.659.491 КМ и дугорочне 
обавезе и разграничења 11.988.627 КМ). 

Краткорочне обавезе и разграничења односе се на краткорочне обавезе по 
основу хартија од вриједности у износу од 371.675 КМ (обвезнице које доспијевају 
на наплату до годину дана), обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од банака 
које доспијевају на наплату до годину дана у износу од 1.099.832 КМ, обавезе за 
лична примања запослених у износу од 1.635.893 КМ, обавезе из пословања 
(4.146.832 КМ), обавезе за субвенције у износу од 414.735 КМ (из 2019. године 32.894 
КМ и из ранијег периода 91.841 КМ), обавезе за грантове у износу од 376.474 КМ (из 
2019. године 197.536 КМ и из ранијег периода 178.938 КМ), обавезе за дознаке на 
име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града у износу од 188.861 КМ 
(највећим дијелом односе се на обавезе ЈУ „Центар за социјални рад 163.861 КМ), 
краткорочно разграничене приходе у износу од 52.662 КМ (највећим дијелом односе 
се на наканде за боравак дјеце у вртићу), остале краткорочне обавезе (358.812 КМ) 
и краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти 
у износу од 13.715 КМ (највећим дијелом се односи на обавезу према Фонду 
солидарности за дијагностику и лијечење дјеце у иностранству 9.136 КМ) 

Обавезе за лична примања запослених у износу од 1.635.893 КМ односе се на 
обавезе из 2019. године (1.040.270 КМ) и обавезе из ранијег периода (595.623 КМ). 

На дан 31.12.2019. године извршен је отпис обавеза за лична примања у износу од 
101.574 КМ, а и даље су остале у евиденцији застарјеле неизмирене обавезе за 
накнаде личних примања из ранијег периода најмање у износу од 534.356 КМ. 
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Градска управа града Зворник није вршила уплату пореза и доприноса у роковима 
прописаним чланом 65. Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике 
Српске“, бр: 60/15 , 5/16, 66/18 и 105/19) и чланом 24. став 1. Закона о доприносима 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/17), већ по опоменама од стране 
Пореске управе Републике Српске. 

Обавезе из пословања чине обавезе за набавку роба и услуга (2.899.159 КМ), 
обавезе за набавку сталне имовине (238.699 КМ), обавезе према физичким лицима 
у износу од 471.101 КМ (највећим дијелом се односе на обавезе према одборницима 
и скупштинским комисијама 219.636 КМ, накнаде за предсједнике мјесних 
засједница, уговоре о дјелу и накнаде за трошкове увиђаја 92.766 КМ и накнаде које 
исплаћују нижи буџетски корисници управном одбору и за социјалну помоћ 102.412 
КМ), обавезе по судским рјешењима (23.210 КМ) обавезе за поврат и прекњижавање 
пореза и доприноса (629 КМ), обавезе за порез и доприносе на терет послодаваца 
(426.790 КМ), обавезе за примљене авансе (1.613 КМ) и остале обавезе у земљи у 
износу од 83.475 КМ (обавезе утврђене приликом сравњења са добављачима). 

Остале краткорочне обавезе које су исказане у износу од 358.812 КМ односе се на 
обавезе по записницима Пореске управе и Министарства финансија Републике 
Српске о поравнању (73.088 КМ) и како је објављено у Напоменама уз 
консолидоване финансијске извјештаје обавезе из старог скупа књига које су се 
водиле на субаналитици ОБ2010 (обавезе из 2010. године) у износу од 285.723 КМ 
(најзначајније су обавезе према Електродистрибуцији 196.246 КМ и Општој болници 
Зворник 41.000 КМ). 

Обавезе за лична примања из ранијег периода које су застарјеле у значајном износу 
(534.356 КМ) и обавезе из пословања из 2010. године (285.723 КМ) укључене су у 
Дугорочни план града Зворник за измирење неизмирених обавеза пренесених из 
претходног периода од 05.12.2017. године. Наведени план није усклађен са 
евентуалним промјенама у наредном периоду. 

Дугорочне обавезе и разграничења односе се на дугорочне обавезе по основу 
хартија од вриједности у износу од 397.187 КМ (по основу емисије обвезница у 
ранијем периоду), дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од банака у износу 
од 8.560.536 КМ (у 2019 години створене су обавезе у износу од 1.354.485 КМ по 
основу повучених преосталих средстава од банке по кредиту одобреном у 2018. 
години у износу од 4.350.000 КМ), дугорочне обавезе и разграничења у износу од 
29.255 КМ (унапријед наплаћени закуп по основу улагања од стране закупопримца у 
изнајмљене објекете) и дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим 
јединицама власти у износу од 3.001.649 КМ (обавезе према Министарству 
Финансија по основу кредита из средстава Европске инвестиционе банке из 2013. 
године за пројекат Водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици 
Српској).  

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се:  

- изврши анализа свих обавеза и усклађивање Дугорочног плана града 
Зворник за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног 
периода са стварним стањем, 

- уплата пореза и доприноса врши у роковима прописаним чланом 65. 
Закона о порезу на доходак и чланом 24. став 1. Закона о доприносима. 

6.3.2.2. Властити извори  

Властити извори исказани су на дан 31.12.2019. године у износу од 114.333.505 КМ, 
а односе се на трајне изворе средстава (11.143.764 КМ), резерве (5.837.823 КМ), 
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финансијски резултат ранијих година (99.390.077 КМ) и финансијски резултат текуће 
године у негативном износу од 2.038.159 КМ. 

Трајни извори средстава односе се на стална средства која се не амортизују.  Код 
Градске управе  исказани су у износу од 8.763.446 КМ и код осталих буџетских 
корисника  у износу од 253.030 КМ, а највећи дио односи се на земљиште и књиге у 
библиотеци. Разлика од 2.127.288 КМ односи се на износ додат приликом 
консолидације контролисаних ентитета који немају статус буџетских корисника 
(тачка 6.3.1.2. извјештаја).          

Резерве се у цјелости односе на резерве по основу ревалоризације нефинансијске 
имовине. У  Напоменама уз финансијске извјештаје објављено је да су исказане  по 
основу процјене градских улица и локалних путева из 2011. године од стране 
комисије за попис и процјене имовине и усклађивања вриједности произведене 
сталне имовине из 2012. године, те да је извршено умањење по основу амортизације 
за период 2012- 2019. година. 

6.3.3. Ванбилансна евиденција 

Ванбилансна актива и пасива на дан 31.12.2019. године исказане су у износу од по 
8.859.674 КМ. Односе се на издате гаранције за измирење обавеза по кредитним 
задужењима предузећа „Зворник стан“ а.д. Зворник (2.990.000 КМ), ЈП „Регионална 
депонија“ Зворник (1.905.908 КМ), ЈУ „Рекреативно спортски центар“ Зворник (34.505 
КМ), Дом омладине Зворник (31.135 КМ) и ФК Дрина (93.477 КМ), потенцијалне 
обавезе за неискоришћена кредитна средства од EIB 25741 по основу Пројекта 
водоводне и канализационе инфраструктуре Републике Српске, Министарство 
финансија Републике Српске у износу од 498.309 КМ (према уговору о кредитном 
задужењу од 12.12.2013. године), бонова Градске управе Зворник (58 КМ), 
евидентиране ситуације/фактуре које гласе на Град, а односе се на изградњу 
фискултурне сале у подручној школи у Каракају, матична школа „Десанка 
Максимовић“ Челопек Зворник из средстава клириншког дуга у износу од 597.283 
КМ, што ће бити искњижено из ванбилансне евидеднције и евидентирано у оквиру 
имовине, након што Министарство финансија као инвеститор по завршетку 
инвестиције изврши пренос у власништво Града и одобрена, а неповучена 
средстава по кредиту од „Intesa sanpaolo banka“ d.d. Босна и Херцеговина на основу 
Уговору о дугорочном кредиту од 22.05.2018. године (2.708.999 КМ).  

Ванбилансна актива и пасива на дан 31.12.2019. године прецијењене су за износ од 
2.708.999 КМ, јер средства по одобреном кредиту у 2018. години у износу од 
1.354.515 КМ нису била повучена, те су на основу уговора евидентирана у 
ванбилансној евиденцији. Са повлачењем средстава у 2019. години приликом 
искњижавања из ванбилансне евиденције наведени износ није искњижен, већ 
поново укњижен, те је износ удуплан, што је исправљено у почетном стању 2020. 
године. 

6.4. Биланс новчаних токова 

У Извјештају о новчаним токовима за период од 01.01. до 31.12.2019. године 
исказани су нето новчани токови пословних активности у износу од 3.325.112 КМ 
(приливи 21.763.902 КМ, одливи 18.438.790 КМ), нето новчани токови из 
инвестиционих активности у негативном износу од 2.321.250 КМ (приливи 405.852 
КМ, одливи 2.727.102 КМ) и из активности финансирања нето одлив готовине у 
негативном износу од 191.565 КМ (приливи 1.440.661, одливи 1.632.226 КМ). 
Резултат наведених прилива и одива је повећање готовине у износу од 812.297 КМ. 
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Готовина на почетку периода износила је 1.560.667 КМ, те је стање готовине на крају 
обрачунског периода исказано у износу од 2.372.964 КМ.  

Приливи готовине из пословних активности и одливи готовине из инвестиционих 
активности нису исказани најмање за износ од 281.273 КМ, јер у билансу новчаних 
токова нису приказани приливи по основу трансфера дозначених у 2019. години од 
Министарства финансија Републике Српске на рачун Града и измирење обавеза 
према добављачу за стална средства у наведеном износу, што није у складу са 
чланом 42. став (2) тачка 3) Правилника о финансијском извјештавању буџетских 
корисника, којим је дефинисано да се у колону текућа година уносе приливи и одливи 
готовине и готовинских еквивалената који су исказани у извјештајном периоду. 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се биланс новчаних токова 
сачињава у складу са чланом 42. став (2) тачка 3) Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника. 

6.5. Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз финансијске извјештаје за период 01.01-31.12.2019. године 
наведено је да руководство Града настоји да идентификује, процјењује и прати 
ризике, како би се остварили циљеви локалне заједнице (регулаторни ризик, порески 
ризици, кредитни ризик, ризик каматне стопе, ризик ликвидности, девизни ризик, 
тржишни ризик, ризик репутације), а није дато образложење везано за сталност 
пословања, што није у складу са МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја, 
параграфи 15.(ц) и 38. 

6.6. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

У Напоменама уз консолидоване финансијске извјештаје за 2019. годину 
објелодањенa је информација везана за судске спорове, којом је наведено да се 
води укупно 49 судких спорова у којима се Град Зворник појављује у својству 
странке, од чега је 29 предмета у којима је Град тужена страна (процијењена 
вриједност главног дуга без камата и судских трошкова 828.159 КМ), a у 20 предмета 
у улози тужитеља (процијењена вриједност главног дуга без камата и судских 
трошкова 429.529 КМ). 

Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника у Бијељини је доставило 
Извјештај о стању судских и других предмета у којима се као једна од страна 
појављује Град Зворник за период 01.01-31.12.2019. године, који је усвојен од стране 
Скупштина града. 

6.7. Напомене уз финансијске извјештаје 

Напомене уз и финансијске извјештаје нису сачињене у складу са чланом 46. 
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника, МРС-ЈС 1 
Презентација финансијских извјештаја, параграф 127(б) и (ц), 15.(ц), 38 и 128 и 
чланом 18. став (3) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, јер нису 
извршена додатна објављивања битна за разумијевање појединих позиција (код 
осталих примитака, осталих прихода обрачунског карактера, расхода по основу 
коришћења робe и услуга, расхода финансирања, субвенција, грантова, дознака на 
име социјалне заштите), објављивања која захтијева МРС–ЈС 17 Некретнине, 
постројења и опрема, није дато образложење везано за сталност пословања, нису 
презентоване на систематичан и нису презентована неусаглашена стања обавеза и 
потраживања. 
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Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се у Напоменама уз 
финансијске извјештаје објелодањују информације које захтијевају поједини 
МРС-ЈС, у складу са МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја, 
параграфи 127(б) и (ц), 15.(ц), 38 и 128, а све у складу са чланом 46. Правилника 
о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, 
општина, градова и фондова и чланом 18. став (3) Закона о рачуноводству 
и ревизији Републике Српске. 

 

 

Ревизијски тим 

Нада Трнинић, с.р. 

Браниславка Јовандић, с.р. 

Мирјана Радановић, с.р. 
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