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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

МИШЉЕЊЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА 
Предмет 
Извршили смо ревизију консолидованих финансијских извјештаја општинe Хан Пијесак 
који обухватају Биланс стања, Биланс успјеха, Извјештај о промјенама нето имовине, 
Биланс новчаних токова, Периодични извјештај о извршењу буџета и Периодични 
извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима са стањем на дан 31.12.2015. 
године и за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо обухватили преглед 
значајних трансакција, објашњавајућих напомена уз финансијске извјештаје и примјену 
рачуноводствених политика у ревидираном периоду.  

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 
Начелник општине је одговоран за припрему и фер презентацију ових 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.  

Одговорност ревизора 
Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извјештајима на основу 
проведене ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног 
сектора Републике Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије 1000-1810. Овим 
стандардима се налаже да поступамо у складу са етичким захтјевима и да ревизију 
планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мјери, увјеримо да 
финансијски извјештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе. 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о  
износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор поступака је 
заснован на ревизијском просуђивању, 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 и значајних процјена 
извршених од стране руководства, као и оцјену опште презентације финансијских 
извјештаја. 
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази, с обзиром на прописани оквир 
финансијског извјештавања довољни и одговарајући и да обезбјеђују основу за наше 
ревизијско мишљење.  

Основа за изражавање мишљења са резервом 
Као што је наведено под тачком 3. извјештаја:  
Попис имовине и обавеза општине Хан Пијесак на дан 31.12.2015. г. није организован и 
извршен у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза, јер комисије за попис нису у 
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потпуности извршиле утврђивање стварног стања, него су преузеле податке из 
књиговодствених евиденција. 

Као што је наведено под тачкама 6.2.3., 6.3.1. и 6.3.2. извјештаја:  
Вредновање и признавање нефинансијске имовине у сталним средствима није вршено 
у складу са захтјевима МРС ЈС 17 - Некретнине, постројења и опрема и другим 
релевантним рачуноводственим стандардима, одредбама Правилникa о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике у Републици Српској (чланови 26 до 46) и прописима који су везани 
за њено почетно признавање, вредновање, амортизовање и објелодањивање, због 
сљедећег: 
- дио имовине је пописан натурално али није процијењен и књиговодствено 

евидентиран (имовина коју је Општина стекла као правни сљедбеник установа или 
институција које су престале да постоје нпр. војни објекти и друга имовина Војске 
Републике Српске који се налазе на подручју ове општине, Вила Карађорђевића, 
станови на којима не постоји станарско право враћени на располагање Општини у 
складу са чланом 7. Закона о државним становима итд.); дио имовине је исказан у 
вриједности накнадно извршених улагања без почетних трошкова, а дио није ни 
идентификован, па ни пописан (земљиште и други објекти);  

- за седам стамбених јединица извршен је упис права својине у корист физичких лица 
са којима је Општина закључила уговоре о откупу станова а у књиговодственој 
евиденцији наведене промјене нису евидентиране, па је по том основу набавна 
вриједност имовине прецијењена за 156.874 КМ и исправка вриједности за 13.227 КМ. 

Због одступања стварног стања нефинансијске имовине у сталним средствима од 
исказаног стања у књиговодственим евиденцијама, властити извори (трајни извори 
средстава, финансијски резултат текуће године и финансијски резултат претходних 
година) нису правилно исказани.  
Без извршене процјене неевидентиране имовине, није могуће утврдити ефекте које на 
расходе обрачунског карактера и финансијски резултат имају трошкови амортизације 
те имовине.  
Дугорочно разграничени приходи су прецијењени за 225.862 КМ по основу вриједности 
стамбених јединица које није требало евидентирати на позицији разграничених 
прихода, јер се ради о преносу нефинансијске имовине у оквиру буџетских корисника. 
С обзиром да је седам станова откупљено, финансијски резултат ранијих година је 
потцијењен за 82.215 КМ по основу неамортизованe вриједности неоткупљених 
станова. 

Мишљење са резервом 
По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основа за изражавање мишљења са 
резервом, консолидовани финансијски извјештаји Општине Хан Пијесак истинито и 
објективно приказују, у свим материјалним аспектима, финансијско стање имовине и 
обавеза на дан 31.12.2015. године, финансијску успјешност, токове готовине и промјене 
на капиталу за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром 
финансијског извјештавања. 

Скретање пажње 

Не изражавајући даље резерву на дато мишљење скрећемо пажњу на наведено под 
тачком 6.3.1. извјештаја: 
Комунална имовина (водоводи и канализација) која представља техничко-технолошку 
цјелину и претпоставку за производњу и дистрибуцију воде, пречишћавање и 
одвођење отпадних вода и других комуналних услуга, евидентирана је на основу 
извора финансирања у оквиру пословних евиденција Општине. Приходи по основу 
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извршених услуга и расходи по основу одржавања те имовине су исказани у 
финансијским извјештајима ЈКП „Краљева Гора“, а расходи по основу амортизације за 
имовину која је у евиденцијама Општине у финансијским извјештајима Општине. Због 
тога нису у потпуности испуњени захтјеви МРС ЈС 17 - Некретнине, постројења и 
опрема (параграф 14) којим је дефинисано да субјект признаје средство под условом 
''да је вјероватно да ће се будуће економске користи и услужни потенцијал повезан са 
тим средством прилити у ентитет и да се трошак те ставке може поуздано измјерити''. 

 

Бања Лука, 04.07.2016. године  Главни ревизор 

  Др Душко Шњегота, с.р. 

  

  



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

4 Извјештај о ревизији консолидованих финансијских извјештаја општине 
Хан Пијесак за период 01.01-31.12.2015. године 

 

 

МИШЉЕЊЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ 
Предмет  
Уз ревизију финансијских извјештаја општине Хан Пијесак за 2015. годину, извршили 
смо ревизију усклађености активности, финансијских трансакција и информација 
исказаних у наведеним финансијским извјештајима са значајним законским и другим 
прописима.  

Одговорност руководства за усклађеност 
Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, 
начелник 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 
Ревизију усклађености смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора 
Републике Српске и ISSAI 4200 – Смјерница за провођење ревизије усклађености уз 
ревизију финансијских извјештаја. 
Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша 
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности, 
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у свим 
материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. Одговорност 
ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске доказе о томе 
да ли је пословање општине Хан Пијесак, обухваћено према дефинисаним 
критеријумима, усклађено са законским и другим прописима. Ове процедуре 
подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са законима и 
прописима који регулишу пословање општине Хан Пијесак. 
Вјерујемо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да 
обезбјеђују основу за наше мишљење о усклађености активности, финансијских 
трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са прописима 
којима су регулисане.  

Основа за изражавање мишљења са резервом  
Као што је наведено под тачком 3. извјештаја:  
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе који 
је донесен 2006. године (мијењан 22 пута до краја 2015. године) категорије и звања 
радних мјеста, као и услови пословања службеника у општинској управи нису 
дефинисани у складу са Уредбом о категоријама, звањима и условима за обављање 
послова службеника у јединицама локалне самоуправе. 
Скупштина општине није извршила дио својих надлежности које се односе на сљедеће: 
- Одлука о статусу, платама и другим правима функционера није усклађена са 

одредбама Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе, у дијелу 
који дефинише плату замјеника начелника Општине и накнаду потпредсједнику 
Скупштине који функцију обавља у статусу волонтера; 

- нису донесени интерни акти у складу са Законом о јавним путевима и то: одлука о 
разврставању локалних путева и улица у насељу (члан 10. став 4); стратегија развоја 
локалних путева и улица у насељу (члан 13. став 4) и посебан акт о управљању, 
грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних путева и улица у насељу 
(члан 16. став 6); 

- одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту и други прописи из ове 
области нису донесени, а што је била обавеза по члану 191. Закона о уређењу 
простора и грађењу; 
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- није донесен програм заједничке комуналне потрошње сходно члану 21. Закона о 
комуналним дјелатностима. 

Скупштина општине је 2013. године у складу са чланом 22. Закона донијела Одлуку о 
комуналној накнади којом је прописала обавезу плаћања комуналне накнаде за 
коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње. Међутим, нису 
предузете активности на њеној реализацији, па средства за обављање комуналних 
дјелатности заједничке комуналне потрошње по основу прихода из комуналне накнаде 
нису обезбијеђена. 
Као што је наведено под тачком 5. извјештаја: 
Скупштина општине није до краја 2014. године усвојила Буџет за 2015. годину, што није 
у складу са буџетским календаром по члaну 38. Закона о буџетском систему Републике 
Српске. Због кашњења у усвајању буџета, финансирање активности Општине у првом 
полугодишту 2015. године вршено је на основу одлука о привременом финансирању.  
Мишљење са резервом  
По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основа за изражавање мишљења са 
резервом за усклађеност, активности, финансијске трансакције и информације 
исказане у финансијским извјештајима Општине Хан Пијесак за 2015. годину су, у свим 
материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. 

Скретање пажње 
Не изражавајући даље резерву на дато мишљење скрећемо пажњу на наведено под 
тачком 6.3.2. извјештаја: 
Због недостатка буџетских средстава општина Хан Пијесак није до датума израде 
финансијских извјештаја (29.02.2016. године) измирила обавезе доспјеле на дан 
31.12.2015. године у износу од 158.500 КМ. 
У смислу одредби члана 39 и 40. Закона о буџетском систему Републике Српске, 
обавезе у износу од 158.500 КМ, које су створене и евидентиране на терет буџетских 
расхода у ревидираном периоду, а које реално нису могле бити измирене до истека 
рока за припрему и презентацију финансијских извјештаја (до 29.02.2016. године), 
утичу на нереално исказивање стварног извршења буџета текуће године, као и 
извршења буџета у наредној години (уколико се не планирају издаци по основу 
измирења обавеза из ранијих година). 
 
 
Бања Лука, 04.07.2016. године  Главни ревизор 

  Др Душко Шњегота, с.р. 
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II РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 
Начелнику Општине препоручујемо да се: 

1) попис имовине и обавеза врши у складу са Правилником о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и 
обавеза; 

2) проведе свеобухватан попис нефинансијске имовине у сталним средствима и 
утврди стварно стање, изврши процјена њене вриједности и иста 
књиговодствено евидентира сходно члановима 26. до 46. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама 
за буџетске кориснике у Републици Српској, захтјевима МРС ЈС 17 - 
Некретнине, постројења и опрема и другим релевантним рачуноводственим 
стандардима и прописима. 

Препоруке везане за усклађеност пословања 
Скупштини општине препоручујемо:  

1) да у складу са чланом 30. Закона о локалној самоуправи донесе потребне 
интерне акте (одлуке, програме и планове) и прати њихово спровођење; 

2) да се активности на доношењу буџета спроводе у складу са буџетским 
календаром сходно члану 28. Закона о буџетском систему Републике Српске; 

3) да се предузму активности и донесу одговарајуће одлуке о даљем поступању са 
објектом аутобуске станице у који су до 2008. године уложена значајна 
средства, како би се спријечило девастирање и даље обезврјеђивање уложених 
јавних средстава из буџета ове Општине. 

 
Начелнику Општине препоручујемо да се: 

4) донесу правилници и остали интерни акти којима се регулишу основни процеси 
рада, постојећи интерни акти ажурирају и ускладе са законском и подзаконском 
регулативом, изврши допуна интерног Правилника о трошковима 
репрезентације и дефинишу конкретна и јасна правила коришћења средстава 
за репрезентацију по одређеној намјени (угоститељске услуге, поклони, 
обиљежавања значајних датума, празника и сл.) и успостави  систем интерних 
контрола који треба да обезбиједи ефикасно пословање, заштиту имовине, фер 
и истинито извјештавање и усаглашеност са прописима; 

5) врши континуирана контрола наплате потраживања и пласмана, од прималаца 
аванса захтијева обављање уговорених послова и правдање датих аванса у 
складу са уговором, те у случају неплаћања према издатим рјешењима и 
закљученим уговорима, предузму законске мјере наплате. 
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III КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ  

- Закон о буџетском систему Републике Српске;  
- Закон о локалној самоуправи; 
- Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе; 
- Закон о систему јавних служби; 
- Општи колективни уговор; 
- Посебан колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе; 
- Закон о доприносима; 
- Закон о посебном доприносу за солидарност;  
- Закон о порезу на доходак и Правилник о примјени Закона о порезу на доходак; 
- Закон о јавним набавкама;  
- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске; 
- Закон о уређењу простора и грађењу; 
- Закон о шумама; 
- Закон о водама; 
- Закон о јавним путевима; 
- Закон о комуналним таксама; 
- Закон о комуналним дјелатностима; 
- Закон о спорту и Правилник о категоризацији спортова у Републици Српској; 
- Закон о социјалној заштити и Правилник о условима за оснивање установа 

социјалне заштите; 
- Уредба о категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника 

у јединицама локалне самоуправе; 
- Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за 

запослене у јавном сектору; 
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IV ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 
1. Увод 
Општина Хан Пијесак (у даљем тексту: Општина) се простире на 320 км². На подручју 
општине, по прелиминарним резултатима пописа живи 3.844 становника.  
Најзначајнији природни ресурс ове општине су шуме. Под шумом и шумским 
земљиштем се налази 60% од укупне површине општине. Привредна активност је 
заснована на експлоатацији шуме и преради дрвета. 
Стратегијом развоја Општине за период 2011 - 2016. г. утврђени су приоритетни 
правци развоја у сектору привреде и пољопривреде, у области саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре и у области друштвених дјелатности: унапређење и развој 
социјално-друштвених услова живота и унапређење рада општинске администрације и 
учешће грађана. 
Општина остварује своје надлежности према Закону о локалној самоуправи, као и 
друге надлежности које јој се преносе другим законима. Органи општине су Скупштина 
и начелник Општине. Законодавна власт се остварује преко Скупштине општине коју 
чини 15 одборника, а начелник заступа и представља општину и носилац је извршне 
власти.  
У 2015. г. из буџета Општине финансирани су поред општинске управе и нижи буџетски 
корисници: Центар за омладину и спорт „Поглед“, ЈУ Народна библиотека „Бранко 
Чучак“ и други примаоци субвенција, грантова и дознака на име социјалних давања. 
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. 
Општина није имала примједби на Нацрт извјештаја о ревизији консолидованих 
финансијских извјештаја општине Хан Пијесак за период 01.01-31.12.2015. г.  
Препоруке дате у овом извјештају, у циљу њиховог наглашавања, болдоване су и 
писане италик словима. 

2. Спровођење препорука из претходног извјештаја 
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске извршила је ревизију 
финансијских извјештаја Општине за 2010. г., сачинила извјештај у којем је изражено 
мишљење са резервом и дато 12 препорука за отклањање утврђених неправилности.  
С обзиром на чињеницу да је од претходне ревизије финансијског извјештаја протекао 
период од пет година, провођење препорука из претходног извјештаја није предмет ове 
ревизије.  

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 
Основни интерни акти који су претпоставка успостављања система интерних контрола 
углавном су донесени у ранијем периоду а усаглашавање са промјенама законске и 
подзаконске регулативе није извршено до краја 2015. г.  
Контролно окружење, које превасходно подразумијева активности, политике и поступке 
органа Општине (Скупштине и начелника Општине) није успостављено на адекватан 
начин, јер није обезбијеђена неопходна сарадња која би одговорно, ефективно и 
ефикасно доприносила остваривању циљева. 
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе који 
је донесен 2006. г. (мијењан 22 пута до краја 2015. г.) категорије и звања радних мјеста, 
као и услови пословања службеника у општинској управи нису дефинисани у складу са 
Уредбом о категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у 
јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'' број 15/14 и 
76/14). Значајан број измјена односио се на прилагођавање потребних услова за 
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поједина радна мјеста стеченим звањима која нису праћена анализом стварних 
потреба и потребног нивоа стручности.  
Систематизована су 53 радна мјеста - без функционера, за 53 извршиоца. На дан 
31.12.2015. г. у Општинској управи укупно је било запослено 55 извршилаца и то: 48 
извршилаца на неодређено вријеме, три извршиоца на мандатни период сазива 
Скупштине (секретар Скупштине и два савјетника начелника Општине), два извршиоца 
на одређено вријеме и два функционера (предсједник Скупштине и начелник 
Општине). Радна мјеста начелника одјељења нису била попуњена.  
Осим Општинске управе у саставу локалног трезора је и буџетски корисник ЈУ Центар 
за омладину и спорт „Поглед“ чије се плате финансирају из буџетских средстава 
Општине и на дан 31.12.2015. г. било је запослено 10 извршилаца. 
Скупштина општине није извршила дио својих надлежности које се односе на сљедеће: 
- буџет се из године у годину доносио са закашњењем, па се финансирање у првих 

шест мјесеци вршило на основу одлука о привременом финансирању (2013, 2014, 
2015. и 2016. г.), што значајно повећава ризик неефикасног пословања и 
нерационалног трошења јавних средстава; 

- Одлука о статусу, платама и другим правима функционера (из 2007. г. са измјенама 
из 2013. г.) није усклађена са одредбама Закона о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе, у дијелу који дефинише плату замјеника начелника Општине 
(интерне акте је потребно ускладити без обзира на то што радно мјесто замјеника 
начелника није попуњено) и накнаду потпредсједнику Скупштине који функцију 
обавља у статусу волонтера (2016. г. донесена је одлука која је усклађена са 
законом); 

- нису донесени интерни акти у складу са Законом о јавним путевима („Службени 
гласник Републике Српске“ број 89/13) и то: одлука о разврставању локалних путева 
и улица у насељу (члан 10. став 4); стратегија развоја локалних путева и улица у 
насељу (члан 13. став 4) и посебан акт о управљању, грађењу, реконструкцији, 
одржавању и заштити локалних путева и улица у насељу (члан 16. став 6); 

- одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту и други прописи из ове 
области нису донесени, што је била обавеза по члану 191. Закона о уређењу 
простора и грађењу (''Службени гласник Републике Српске'' број 40/13); 

- није донесен програм заједничке комуналне потрошње сходно члану 21. Закона о 
комуналним дјелатностима (Службени гласник Републике Српске број 124/11) којим 
би се утврдио обим и квалитет одржавања и обнављања појединих комуналних 
објеката и комуналних услуга заједничке комуналне потрошње, висину потребних 
средстава за његову реализацију, распоред средстава за сваку дјелатност посебно, 
као и мјере за спровођење програма. 

Скупштина општине је 2013. г. у складу са чланом 22. Закона о комуналним 
дјелатностима донијела Одлуку о комуналној накнади којом је прописала обавезу 
плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне 
потрошње. Међутим, нису предузете активности на њеној реализацији па средства за 
обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње по основу 
прихода из комуналне накнаде нису обезбијеђена. 
Скупштина није до јула 2016. г. усвојила Извјештај о извршењу буџета Општине за 
2015. г.  
Скупштини општине препоручујемо да у складу са чланом 30. Закона о локалној 
самоуправи, донесе потребне интерне акте (одлуке, програме и планове) и 
прати њихово спровођење. 
Правилником о интерним контролама и интерним контролним поступцима (из 2005. г.), 
дефинисани су одређени административни и рачуноводствени контролни поступци 
битни за примјену закона и прописа из области буџетског пословања, као и остале 
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компоненте система интерних контрола. Имајући у виду да је у протеклом периоду 
дошло до значајних измјена у законској и подзаконској регулативи из различитих 
области (буџетски систем, набавке, итд.) као и да је Општина приступила у систем 
Трезора Републике Српске било је неопходно уредити систем интерних контрола у 
складу са тим промјенама. 
Такође, наведени правилник и процедуре које чине дио система интерних контрола су 
непотпуни и потребно је интерне акте и контролне поступке који су битни за 
спровођење закона и прописа из појединих области пословања прецизније дефинисати 
нпр: процедуре за обрачун и контролу наплате непореских прихода, трошења 
средстава, располагања имовином, те процедура за кретање финансијско-
књиговодствене документације из одјељења и служби у којима документ настаје у 
одјељење за финансије ради евидентирања и контроле, јер неки документи нпр. 
уговори о откупу станова, рјешења о утврђивања права својине на имовини у корист 
Општине итд. - нису евидентирани у главној књизи. За одобравање средстава по 
основу: субвенција пољопривредним произвођачима, грантова разним организацијама 
и удружењима грађана, једнократних новчаних помоћи итд. нису дефинисана правила 
и критеријуми, што повећава ризик ненамјенског трошења средстава. 
Контролни поступци дефинисани наведеним правилником и другим интерним актима 
нису у потпуности провођени: код контроле улазних књиговодствених исправа (рачуна 
и других пратећих докумената) нису спроведени адекватни контролни поступци који 
документују извршење послова и настанак трошкова у вези са њима (за расходе на 
име суфинансирања превоза ђака) због тога што одобрени рачуни нису испостављени 
у складу са уговором, не садрже спецификацију извршених услуга и напомену о 
учешћу Министараства просвјете и културе Републике Српске у суфинансирању; за 
набавке (услуга одржавања возила, одвоза отпада, организације славе општине) 
уговорни орган није захтијевао понуде нити потписао уговоре са извршиоцима услуга 
као што је прописано Правилником о поступку директног споразума (чланови 5 и 7); 
приликом књиговодственог евидентирања пословних промјена није увијек 
примјењивана правилна економска класификација конта итд.  
Правилником о трошковима репрезентације из 2014. г. регулисана су уопштена 
правила, али нису постављена конкретна правила и ограничења трошкова за 
репрезентацију по одређеној намјени (угоститељске услуге, поклони, обиљежавања 
значајних датума, празника). 
Попис имовине и обавеза као једна од кључних контролних активности није 
организован и извршен у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза (''Службени 
гласник Републике Српске'' број 71/10), јер: комисије за попис нису у потпуности 
извршиле утврђивање стварног стања, него су преузеле податке из књиговодствених 
евиденција; појединачни извјештаји пописних комисија не садрже обавезне податке о 
стручној и професионалној квалификацији и о радном ангажману лица ангажованих на 
попису, упоредни преглед стварног и књиговодственог стања пописане имовине и 
обавеза, преглед количинских и вриједносних разлика између стварног и 
књиговодственог стања; примједбе и приједлоге комисије, итд. 
Начелнику Општине препоручујемо да обезбиједи да се попис имовине и 
обавеза врши у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза.   
Књиговодствени систем Општине је успостављен у систему трезорског пословања. 
Помоћна књига нефинансијске имовине у сталним средствима, помоћна књига 
потраживања и обрачун плата воде се у посебној програмској апликацији. 
Успостављена помоћна књига нефинансијске имовине у сталним средствима није 
вођена у складу са правилима и процедурама вођења помоћних књига, јер не садржи 
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потребне податке о имовини нпр. јединицу мјере објекта – површину или друге 
параметре величине, као и друге релевантне карактеристике сваке ставке имовине, 
земљиште није евидентирано аналитички по катастарским честицама већ је исказано у 
збирном износу итд.  
Идентификација ризика није адекватна јер није дефинисан начин процјене ризика за 
одређене активности које су по самој природи ризичне (нпр. извршење буџета у складу 
са расположивим средствима, јавне набавке, истинито и фер извјештавање). Није 
документовано да се спроводе дефинисани поступци надгледања за спречавање 
негативних ефеката код идентификованих ризичних активности. 
Није дефинисан нити успостављен систем информација који би осигурао да правила о 
интерним контролним поступцима буду доступна свим запосленим (извршиоцима који 
поступке примјењују, новозапосленим или оним извршиоцима који мијењају радно 
мјесто унутар општинске управе). Обавеза руководства је да омогући да сви запослени 
буду упознати са прописима из области интерних контрола, јер је то неопходно за 
ефикасно пословање, заштиту имовине, спречавање грешака и превара, фер и 
истинито извјештавање и усаглашеност рада са прописима.  
Јавност рада органа Општине није адекватна и није успостављена у складу са 
Статутом (чланови 84 и 87), због тога што службена интернет страница Општине није 
организована на начин да омогући коришћење података и докумената предвиђених за 
екстерну комуникацију и у сврху информисања јавности о раду органа општине.   
Поступци надгледања (мониторинг), односно одржавања и ажурирања дефинисаног 
дијела система интерних контрола нису успостављени на начин на који би руководство 
могло да закључи да ли интерне контроле функционишу, те да у складу с тим врши 
потребна прилагођавања. Надгледање спровођења интерних контролних поступака 
према Правилнику о интерним контролама и интерним контролним поступцима треба 
да проводе начелници одјељења као и комисија за интерну контролу по овлаштењу 
начелника Општине. Наведена одредба није проведена, јер радна мјеста начелника 
одјељења нису попуњена нити су формиране посебне комисије које би провеле 
мониторинг интерних контрола и испитале да ли постојеће интерне контроле 
функционишу на предвиђени начин. 
На основу наведеног закључујемо да интерне контроле нису у потпуности уграђене у 
све сегменте пословања и њихово функционисање није на задовољавајућем нивоу, 
како би обезбиједиле обављање послова у складу са прописима и поуздано 
извјештавање.  
Начелнику Општине препоручујемо да се у потпуности дефинишу и спроводе 
интерни контролни поступци, донесу правилници и остали интерни акти 
којима се регулишу основни процеси рада, постојећи интерни акти ажурирају и 
ускладе са законском и подзаконском регулативом, изврши допуна интерног 
Правилника о трошковима репрезентације и дефинишу конкретна и јасна 
правила коришћења средстава за репрезентацију по одређеној намјени 
(угоститељске услуге, поклони, обиљежавања значајних датума, празника и 
сл.) и успостави систем интерних контрола који треба да обезбиједи 
ефикасно пословање, заштиту имовине, фер и истинито извјештавање и 
усаглашеност са прописима. 

4. Набавке 
Планом јавних набавки за 2015 . г. планирана је набавка радова, роба и услуга, укупне 
процијењене вриједности од 590.350 КМ, од чега је за капитално инвестирање 
планирано 292.000 КМ. 
Општина је у току 2015. г. провела 22 поступка јавних набавки и то:  



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

12 Извјештај о ревизији консолидованих финансијских извјештаја општине 
Хан Пијесак за период 01.01-31.12.2015. године 

 

 

- три отворена поступка са закљученим уговорима у вриједности од 202.137 КМ (за 
инвестиционо одржавање локалних путева 116.667 КМ и за зимско одржавање путева 
85.470 КМ) од чега је у 2015. г. реализована само набавка у износу од 50.251 КМ 
(реконструкција пута Љути Бријег – Планинчићи). За планиране набавке 
(реконструкција пута Капе – Невачка и зимско одржавање путева) уговори су 
закључени у 2015. г. а послови реализовани у 2016. г.; 

- осам поступака по конкурентском захтјеву за достављање понуда са закљученим 
уговорима у вриједности од 206.953 КМ (за услуге превоза ученика 45.554 КМ, 
санацију клизишта 42.670 КМ, замјену крова на стамбеној згради 33.890 КМ, 
реконструкцију котловнице 28.540 КМ, банкарске услуге 17.507 КМ, те набавке: угља 
18.332 КМ, течних горива 10.626 КМ и рачунарске опреме 9.834 КМ); 

- девет поступака путем директног споразума укупне вриједности од 33.981 КМ и 
- два преговарачка поступака за услуге чишћења снијега и за санацију клизишта 

изазваним великим количинама падавина (снијега) почетком марта 2015. г., те је због 
тога на територији ове општине проглашено ванредно стање. Уговори су додијељени 
без објаве обавјештења о набавци у складу са чланом 21. став д) Закона о јавним 
набавкама „због доказивих разлога крајње хитности, проузроковане догађајима 
непредвидивим за уговорни орган“ - истим извођачима и по цијени (107 КМ/норма 
часу) која је уговорена по претходно проведеном редовном поступку из 2014. г. По 
овом поступку услуге чишћења снијега су реализоване у износу од 86.432 КМ (укупно 
по оба поступка 166.189 КМ), а услуге санације клизишта у износу од 6.525 КМ. 

Ревизијом су обухваћене све набавке проведене отвореним и преговарачким 
поступком, 37% вриједности набавки извршених конкурентским поступком и 63% 
набавки по директном споразуму. За ревидиране набавке нису утврђене 
неусклађености у примјени Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике 
Српске“, број 38/14). 

5. Припрема и доношење буџета 
Скупштина општине није до краја 2014. г. усвојила Буџет за 2015. г., што није у складу 
са буџетским календаром по члaну 38. Закона о буџетском систему Републике Српске.  
Због кашњења у усвајању буџета, финансирање активности Општине у првом 
полугодишту 2015. г. вршено је на основу одлука о привременом финансирању.  
Одлуком Скупштине општине од 26.03.2015. г., за привремено финансирање у 
периоду 01.01-30.06.2015. г. средства су утврђена у висини буџетских прихода 
остварених у периоду 01.01-30.06.2014. г. што износи 1.329.760 КМ. 
Буџет за 2015. г. у износу од 3.323.400 КМ и Одлуку о извршењу буџета, Скупштина је 
усвојила 23.06.2015. г. иако су активности на припреми и изради буџета започете 
благовремено. Начелник Општине је 31.10.2014. г. донио Нацрт Буџета за 2015. г, на 
који је Министарство финансија Републике Српске дало сагласност 12.11.2014. г. 
Буџетом је планирано финансирање активности Општине из буџетских прихода и 
примитака у износу од 3.238.400 КМ и из средстава нераспоређеног суфицита 
претходног периода у износу од 85.000 КМ. 
Одобрени буџет се односи на: текуће расходе у износу од 2.540.290 КМ, издатке за 
нефинансијску имовину у износу од 322.500 КМ, издатке за отплату дугова у износу од 
450.610 КМ и буџетску резерву у износу од 10.000 КМ.  
Утврђивање нераспоређеног суфицита спроведено је на основу анализе извора 
средстава/поријекла буџетског суфицита и постојећих законских ограничења у смислу 
њиховог даљег коришћења, те прибављене сагласности Министарства финансија 
Републике Српске. 
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По наведеној анализи утврђени нераспоређени суфицит из ранијих година (85.000 КМ) 
чине у цијелости неутрошена средства намјенских прихода (накнаде за заштиту од 
пожара, накнаде за воде, накнаде за шуме и намјенски грант).  
Начелник Општине је 08.12.2015. г. донио Одлуку о утврђивању Нацрта Ребаланса 
буџета у износу од 3.662.613 КМ за који је обезбијеђена и сагласност Министарства 
финансија Републике Српске. Скупштина је наведени нацрт разматрала 23.12.2015. г. 
али исти није усвојила, те је донијела Закључак о неусвајању Нацрта Ребаланса 
буџета Општине за 2015. г. 
Након усвајања буџета донесено је 25 одлука о прерасподјели буџетских средстава у 
укупном износу од 201.668 КМ. 
Скупштини општине препоручујемо да се активности на доношењу буџета 
спроводе у складу са буџетским календаром сходно члану 28. Закона о 
буџетском систему Републике Српске. 

6. Финансијски извјештаји 
6.1. Извјештај о извршењу буџета 
6.1.1. Приходи и примици 
Приходи и примици - буџетска средства за 2015. г. су исказани у износу од 3.473.481 
КМ, што је за 4% више од планираних. Чине их: буџетски приходи од 3.254.075 КМ 
(порески и непорески приходи, грантови и трансфери јединицама локалне 
самоуправе), примици у износу од 240.243 КМ и суфицит из ранијих година који је 
расподијељен у 2015. г. у износу од 48.133 КМ. 
Порески приходи су остварени у износу од 1.589.913 КМ, што је за 1% више од 
планираних. У односу на претходну годину виши су за 7% или за 103.994 КМ.  
Непорески приходи су исказани у износу од 1.526.733 КМ, што је за 16% више у односу 
на планиране и 39% више у односу на претходну годину. Остварени су по основу: 
накнада за шуме у износу од 1.371.850 КМ (у буџетским приходима учествују 42%), 
ватрогасне таксе за финансирање заштите од пожара у износу од 36.418 КМ, накнада 
за коришћење грађевинског земљишта у износу од 9.072 КМ, закупа имовине у износу 
од 6.555 КМ, накнада за воде у износу од 15.117 КМ, административних и комуналних 
такси у износу од 54.526 КМ и осталих непореских прихода у износу од 33.195 КМ. 
Скупштина општине је усвојила програме/планове о утрошку намјенских средстава 
остварених по основу: накнада за шуме, накнада за воде и средстава за финансирање 
заштите од пожара.  
Планом утрошка средстава остварених од накнада за шуме (за који је добијена 
сагласност Министарстава пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске) планирано је финансирање активности у износу од 1.100.000 КМ. Према 
Извјештају о реализацији плана средства су утрошена у износу од 1.017.338 КМ. 
Средства су планирана и извршена према сљедећој намјени: 
- за чишћење путева од снијега - планирано (200.000 КМ), извршено (166.190 КМ); 
- за отплату кредита искоришћеног за изградњу водовода - планирано (125.000 КМ), 

извршено (124.709 КМ); 
- за функционисање Ватрогасне јединице у служби заштите од пожара - планирано и 

извршено (215.500 КМ); 
- за одржавање и функционисање заједничке комуналне инфраструктуре - планирано 

(80.000 КМ), извршено (69.256 КМ); 
- за одржавање пумпних постројења за водоводе - планирано и извршено (70.000 КМ); 
- за измирење судске пресуде (изградња водовода у насељима Мркаљи и Џимрије) - 

планирано (144.500 КМ), извршено (144.607 КМ); 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

14 Извјештај о ревизији консолидованих финансијских извјештаја општине 
Хан Пијесак за период 01.01-31.12.2015. године 

 

 

- завршетак пјешачке стазе у насељу Јапага - планирано (22.000 КМ), извршено 
(21.125 КМ) и 

- за изградњу, реконструкцију и одржавање објеката инфраструктуре - планирано 
(243.000 КМ), извршено у износу од 205.951 КМ (пут Љути Бријег - Планинчићи 50.250 
КМ,  замјена крова на згради 44.078 КМ, санација клизишта 70.804 КМ, реконструкција 
котловнице 34.073 КМ итд.) 

Расположива средства по Програму утрошка намјенских средстава по основу посебних 
водних накнада износила су 61.034 КМ (од чега 45.842 КМ су неутрошена средства на 
дан 31.12.2014. г.), реализовано је 8.256 КМ, а разлика неутрошених средстава од 
52.778 КМ је планирана по програму за 2016. г.  
Грантови су исказани у износу од 30.214 КМ, од чега се 30.000 КМ односи на 
бесповратна намјенска средства додијељена од Федералног министарства расељених 
особа и избјеглица на име асфалтирања дионице пута према насељеном мјесту Капе. 
Према изјави одговорних, радови су у току и нису завршени до половине јуна 2016. г.  
Трансфери јединицама локалне самоуправе се односе на трансфер у износу од 61.565 
КМ од Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске по основу 
Закона о социјалној заштити, трансфер од Министарства управе и локалне самоуправе 
Републике Српске у износу од 41.650 КМ (за неразвијене општине) и трансфер у 
износу од 4.000 КМ за финансирање манифестације –књижевни сусрети. 
Примици за нефинанијску имовину су исказани у износу од 38.247 КМ. Наплаћени су по 
основу продаје земљишта (у поступку утврђивања права на непокретностима на 
градском грађевинском земљишту) у износу од 31.047 КМ и по основу продаје дрвних 
сортимената посјечених на јавним површинама у износу од 7.200 КМ.  
Примици од задуживања су исказани у износу од 130.000 КМ а односе се на прилив 
остварен од зајма добијеног од банке по којем се у складу са одлуком Скупштине 
општине и сагласности Министарства финансија Републике Српске Општина 
дугорочно задужила. Зајам је одобрен уз фиксну годишњу каматну стопу од 4,6% са 
роком отплате од 5 година. У току првих шест мјесеци (grace period), исплаћиваће се 
само камата, а након тога, главница и припадајући дио камате у мјесечним ануитетима 
(54 ануитета по 2.667 КМ). Одлуком је утврђено да ће се средства користити у складу 
са Планом за превазилажење проблема финансирања пренесених обавеза. Средства 
су утрошена у складу са утврђеном намјеном.  

6.1.2. Расходи и издаци 
Расходи и издаци су исказани у износу од 3.241.408 КМ и то: буџетски расходи у износу 
од 2.606.992 КМ и издаци у износу од 634.416 КМ, што је за 2% ниже од планираних.  
С обзиром да ребаланс буџета није усвојен, исказана прекорачења позиција расхода у 
односу на буџетом планиране позиције оправдана су одлукама о реалокацији 
средстава или су финансирана из буџетске резерве. 
Буџетски расходи су исказани по основу текућих расхода и то: расхода за лична 
примања у износу од 1.312.624 КМ, расхода по основу коришћења роба и услуга у 
износу од 680.549 КМ (по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих 
услуга; за режијски материјал; за текуће одржавање; по основу службених путовања; 
за стручне услуге; за услуге одржавања јавних површина и осталих расхода); расхода 
финансирања у износу од 23.236 КМ (камате по зајмовима) и субвенција, грантова и 
дознака на име социјалних давања у износу од 571.293 КМ.  
Расходи за лична примања се односе на расходе за бруто плате у износу од 1.077.888 
КМ и расходе за бруто накнаде и остала лична примања запослених у износу од 
234.736 КМ. Чине их накнаде за: топли оброк (123.895 КМ), регрес 6.300 КМ (100 КМ по 
запосленом), превоз на посао и са посла (6.526 КМ), остале накнаде 13.680 КМ и 
порезе и доприносе на накнаде 84.335 КМ.  
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Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга исказани су 
у износу од 85.407 КМ. Чине их расходи по основу: утрошка енергије (електричне 
енергије, угља, итд.) у износу од 39.698 КМ, коришћења фиксних телефона и интернета 
(14.012 КМ), коришћења мобилних телефона (6.308 КМ), комуналних услуга (18.216 
КМ), поштанских услуга (5.052 КМ) и остали расходи (2.121 КМ).  
Расходи за текуће одржавање су исказани у износу од 46.682 КМ, што је за 85% више 
од планираних. Односе се на расходе за одржавање: објеката (33.070 КМ), превозних 
средстава (7.912 КМ) и друге опреме (5.701 КМ). 
Расходи по основу путовања и смјештаја су исказани у износу од 22.291 КМ. На 
расходе по основу службених путовања односи се 7.054 КМ и на расходе по основу 
утрошка горива 15.237 КМ.  
Расходи за стручне услуге су исказани у износу од 56.057 КМ, што је 12% више у 
односу на планиране. Исказани су по основу расхода за услуге: израде елабората и 
пројекта за санацију клизишта (12.000 КМ); штампања, графичке обраде, објављивања 
огласа и информативних текстова (12.760 КМ); стручне комисије за утврђивање 
способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите (9.301 КМ); 
осигурања имовине и запослених (4.949 КМ); платног промета, одржавања лиценци за 
коришћење трезора и других услуга (17.047 КМ).  
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине су 
исказани у износу од 276.183 КМ, што је за 13% више од планираних. Односе се на 
расходе: по основу услуга зимске службе (166.190 КМ), утрошка електричне енергије за 
јавну расвјету (51.189 КМ) и санације клизишта (58.804 КМ).  
Остали расходи су исказани у износу од 181.506 КМ, а највећи дио ових расхода чине: 
расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима (80.759 КМ); бруто накнаде 
скупштинским комисијама (8.142 КМ); расходи по судским рјешењима (12.428 КМ), 
расходи по основу обиљежавања манифестација Општине (25.059 КМ); расходи по 
основу репрезентације и поклона (11.172 КМ); доприноси на терет Општине (за 
солидарност, за професионалну рехабилитацију инвалида 13.662 КМ) и остали 
расходи (30.284 КМ).  
Обрачуната накнада  у нето износу од 600 КМ/мјесечно потпредсједнику Скупштине 
који функцију обавља волонтерски није у складу са чланом 31а. Закона о локалној 
самоуправи, јер је обрачунати износ виши од одборничке накнаде (225 КМ/мјесечно), 
али и од 65% просјечне плате запослених у општинској управи (што износи 471 КМ). 
Субвенције су исказане у износу од 9.945 КМ и односе се на средства дозначена 
Удружењу пољопривредних произвођача које врши расподјелу по корисницима.  
Грантови су исказани у износу од 276.622 КМ (текући грантови 251.421 КМ и капитални 
грантови 25.201 КМ). 
Текући грантови се односе на средства дозначена: 
- јавним установама и предузећима за финансирање плата и/или материјалних 

трошкова у износу од 110.143 КМ и то: ЈКП „Краљева Гора“ Хан Пијесак 91.543 КМ и 
Дому здравља 18.600 КМ; 

- ЈКП „Јавор“ д.о.о у стечају 34.462 КМ за трошкове провођења стечајног поступка (због 
недостатка стечајне масе, по Рјешењу Окружног привредног суда у Источном 
Сарајеву позивана је Општина као оснивач стечајног дужника да обезбједи средства 
да би се стекли услови за закључење стечајног поступка наведеног друштва);  

- спортским клубовима и удружењима у износу од 24.819 КМ; 
- политичким партијама у износу од 6.000 КМ; 
- по пројектима одобреним у складу са Одлуком о критеријумима и поступку 

расподјеле средстава удружењима грађана на подручју општине Хан Пијесак у 
износу од 6.350 КМ; 
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- осталим организацијама и удружењима грађана у износу од 69.647 КМ и то: Црвеном 
крсту 20.118 КМ, Борачкој организацији 19.962 КМ, Основној школи 10.161 КМ, 
Црквеној општини 7.450 КМ, Удружењу пензионера 3.000 КМ и осталим корисницима 
8.956 КМ. 

Капитални грантови се односе на средства дозначена ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о Хан 
Пијесак у износу од 22.701 КМ за куповину опреме од ЈКП „Јавор“ у стечају и Основној 
школи у износу од 2.500 КМ. 
Дознаке на име социјалне заштите су исказане у износу од 284.724 КМ и односе се на: 
дознаке одобрене по основу права утврђених Законом о социјалној заштити (159.375 
КМ), суфинансирање превоза ђака (58.706 КМ); текуће помоћи по основу допунских 
права бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца (29.633 КМ); стипендије 
студентима и помоћи ученицима (18.310 КМ); помоћи породици за рођење дјетета 
(18.700 КМ) и остале једнократне текуће помоћи грађанима (28.750 КМ).  
Издаци су исказани у износу од 634.416 КМ по основу издатака за нефинансијску 
имовину у износу од 196.083 КМ (извршење је 39% ниже у односу на буџетом 
планирана улагања од 322.500 КМ) и издатака за отплату дугова (438.333 КМ). 
Издаци за нефинансијску имовину се односе на улагања у: изградњу и реконструкцију 
грађевинских објеката у износу од 135.454 КМ (од чега је за износ од 20.000 КМ 
извршено резервисање средстава на име асфалтирања дионице пута према 
насељеном мјесту Капе), набавку и инвестиционо одржавање опреме у износу од 
42.235 КМ, израду шумско привредне основе за приватне шуме у износу од 11.826 КМ 
и набавке ситног инвентара, ауто гума и одјеће у износу од 6.568 КМ.  
Издаци за отплату дугова се односе на: 
- отплату главнице по зајмовима од банака у износу од 163.726 КМ; 
- обавезе из претходног периода плаћене у износу од 130.000 КМ из кредитних 

средстава у складу са Планом за превазилажење проблема финансирања 
пренесених обавеза и  

- обавезе утврђене по судској пресуди из 2014. г. у износу 144.607 КМ (главни дуг 
67.963 КМ, камата 67.963 КМ и трошкови поступка 8.681 КМ) по тужби „Инстел“ д.о.о 
Бијељина за непризнате обавезе из ранијег периода по основу изградње водовода.  

6.1.3. Буџетски резултат (суфицит) 
Општина је за 2015. г. исказала буџетска средства у износу од 3.473.481 КМ и буџетске 
издатке у износу од 3.241.408 КМ, што за резултат има суфицит текућег периода у 
износу од 232.073 КМ. Исказани суфицит у цјелости чине намјенска средства по 
основу: грантова, накнада за шуме, накнада за воде и средства за финансирање 
посебних мјера заштите од пожара. 

6.2. Биланс успјеха 
6.2.1. Приходи 
Приходи су у Билансу успјеха исказани у износу од 3.931.834 КМ. Чине их: буџетски 
приходи (порески и непорески приходи, грантови и трансфери) у износу од 3.254.075 
КМ и приходи обрачунског карактера у износу од 677.759 КМ. Буџетски приходи су 
образложени под тачком 6.1.1. извјештаја. 
Приходи обрачунског карактера се односе на: приходе по основу (пореза, такси, 
накнада) у износу од 404.797 КМ, приходе од укидања резервисања по основу обавеза 
у износу од 144.582 КМ (за 2014. г. извршено је резервисање по основу судске пресуде 
„Инстел“ д.о.о. Бијељина, а буџетом за 2015. г. средства су планирана и обавезе 
измирене), приходе од усклађивања вриједности краткорочних потраживања у износу 
од 56.455 КМ, приходе признате упоредо са признавањем обрачунских расхода за 
износ признате амортизације имовине стечене без накнаде или финансиране из 
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донаторских средстава у износу од 53.674 КМ и приходе по основу отписа обавеза у 
износу од 18.251 КМ.  

6.2.2. Расходи 
Расходи су у Билансу успјеха исказани у износу од 3.203.759 КМ а чине их текући 
расходи у износу од 2.587.701 КМ, трансфери између буџетских јединица у износу од 
19.290 КМ (трансфер Граду Источно Сарајево за финансирање материјалних трошкова 
Средње школе Соколац - Одјељења у Хан Пијеску) и расходи обрачунског карактера у 
износу од 596.768 КМ. Текући расходи су образложени у тачки 6.1.2. извјештаја. 
Расходи обрачунског карактера су исказани по основу: обрачунате амортизације у 
износу од 401.468 КМ, усклађивања вриједности краткорочних потраживања у износу 
од 155.876 КМ (односе се на корекцију потраживања која нису наплаћена у року од 12 
мјесеци од датума доспијећа), расхода резервисања по основу обавеза у износу од 
32.809 КМ (по судским споровима) и набавне вриједности реализованих залиха ситног 
инвентара у износу од 6.568 КМ.  

6.2.3. Финансијски резултат 
У Билансу успјеха за 2015. г. као разлика прихода и расхода исказан је позитиван 
финансијски резултат у износу од 728.075 КМ.  
С обзиром да стварно стање нефинансијске имовине у сталним средствима одступа од 
стања исказаног у књиговодственим евиденцијама, без извршене процјене 
неевидентиране имовине није могуће утврдити ефекте које на расходе обрачунског 
карактера и финансијски резултат имају трошкови амортизације те имовине. 

6.3. Биланс стања 
6.3.1. Актива 
Пословна актива (финансијска имовина, нефинансијска имовина у сталним средствима 
и разграничења) на дан 31.12.2015. г. је исказана по бруто принципу у износу од 
13.130.924 КМ набавне вриједности, 4.012.461 КМ исправке вриједности и 9.118.463 КМ 
нето књиговодствене вриједности. Чине је финансијска имовина и нефинансијска 
имовина у сталним средствима.  
Финансијска имовина је исказана у бруто износу од 1.613.931 КМ (дугорочна 145.330 
КМ и краткорочна 1.468.601 КМ). Односи се на: готовину на банковним рачунима и у 
благајни у износу од 286.193 КМ; пласмане у износу од 7.400 КМ; потраживања у 
износу од 1.151.328 КМ и финансијске и обрачунске односе између буџетских јединица 
у износу од 27.180 КМ (по основу потраживања за трансфере). 
Потраживања су у складу са роком доспијећа класификована на дугорочнa и 
краткорочнa потраживања.   
Дугорочна потраживања (141.830 КМ) су исказана по основу репрограмираних 
пореских потраживања према извјештају Пореске управе Републике Српске. 
Краткорочна потраживања су исказана у износу 1.151.328 КМ, од чега се на (сумњива 
и) спорна потраживања односи 626.433 КМ (ненаплаћена дуже од годину дана) за које 
је извршена исправка вриједности у наведеном износу. Чине их:  
- пореска потраживања (према извјештају Пореске управе) бруто вриједности од 

654.134 КМ од чега се на (сумњива и) спорна односи 598.822 КМ и 
- потраживања по основу непореских прихода бруто вриједности од 497.194 КМ од чега 

се на (сумњива и) спорна потраживања односи 27.611 КМ. 
Краткорочна потраживања по основу непореских прихода су исказана по основу: 
накнада за шуме од ШГ „Височник“ у износу од 438.015 КМ, закупа имовине у износу од 
15.400 КМ (од чега су спорна 7.859 КМ), општинске ватрогасне таксе у износу од 13.365 
КМ (спорна 5.310 КМ), потраживања за продате дрвне сортименте у износу од 7.135 
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КМ, спорна потраживања за дати аванс у износу од 10.210 КМ (из 2008. г.), осталих 
потраживања у износу од 13.069 КМ (спорна 4.232 КМ) и расподјеле јавних прихода на 
дан извјештавања у износу од 3.067 КМ. 
За наведена сумњива (и спорна) потраживања, дате авансе и пласмане, нису 
предузете одговарајуће мјере за наплату (осим слања опомена). 
Начелнику Општине препоручујемо да се врши континуирана контрола 
наплате потраживања и пласмана, од прималаца аванса захтијева обављање 
уговорених послова и правдање датих аванса у складу са уговором, те у 
случају неплаћања према издатим рјешењима и закљученим уговорима, 
предузму законске мјере наплате. 
Нефинансијска имовина у сталним средствима (произведена стална имовина, 
непроизведена стална имовина и нефинансијска имовина у сталним средствима у 
припреми) исказана је у износу од 11.516.993 КМ набавне вриједности, 3.386.028 КМ 
исправке вриједности и 8.130.965 КМ нето књиговодствене вриједности.  
Нису предузете довољне активности у складу са Законом о стварним правима, па 
имовина није у потпуности идентификована, процијењена и евидентирна. У току су 
активности које у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 6/12) проводи Републичка управа за 
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске за подручје општине Хан 
Пијесак, утврђује податке о непокретностима (парцелама земљишта, објектима) и 
стварним правима на њима а у сврху оснивања катастра непокретности. Према 
утврђеном садржају привремене листе непокретности, закључујемо да књиговодствена 
евиденција нефинансијске имовине у сталним средствима одступа од стварног стања 
имовине са којом Општина располаже. 
Произведена стална имовина је исказана у износу од 10.429.022 КМ набавне 
вриједности, а чине је: зграде и објекти од 9.414.546 КМ (канцеларијски објекти и 
простори 920.049 КМ, стамбени објекти 398.869 КМ, објекти образовних институција 
872.883 КМ, спортско рекреативни објекти 948.626 КМ, путеви 1.445.009 КМ, јавна 
расвјета 572.051 КМ, водовод и канализација 3.784.365 КМ и други објекти 472.694 КМ); 
опрема 964.553 КМ (аутомобили 76.175 КМ, ватрогасна возила 164.580 КМ, 
канцеларијска опрема 125.810 КМ, опрема за гријање 198.167 КМ, ватрогасна и 
комунална опрема 240.755 КМ, остала опрема 85.738 КМ) и нематеријална 
произведена имовина 67.681 КМ (шумско-привредна основа за приватне шуме, 
рачунарски програми, планови). Амортизована вриједност наведене имовине исказана 
је у износу од 3.386.028 КМ, па њена неотписана вриједност износи 7.042.994 КМ.  
У односу на претходни период вриједност је повећана за 238.962 КМ по основу 
извршених улагања у имовину у току 2015. г. у износу од 169.514 КМ; оспорених 
улагања из ранијег периода по основу изградње водовода у Џимријама у износу од 
67.963 КМ (признатих по судској пресуди „Инстел“ д.о.о Бијељина) и донације 
библиотечких књига у износу од 1.485 КМ. Најзначајнија улагања извршена су у 
саобраћајне и друге објекте инфраструктуре (71.375 КМ), реконструкцију зграде 
(замјена крова 44.078 КМ), набавку и инвестиционо одржавање опреме (42.235 КМ) и 
израду шумско привредне основе за приватне шуме (11.826 КМ).  
Књиговодствена евиденција произведене сталне имовине није потпуна због сљедећег: 
- један дио имовине је пописан натурално али није процијењен и књиговоствено 

евидентиран (имовина коју је Општина стекла као правни сљедбеник установа или 
институција које су престале да постоје нпр. војни објекти и друга имовина Војске 
Републике Српске који се налазе на подручју ове општине, Вила Карађорђевића, 
станови на којима не постоји станарско право враћени на располагање Општини у 
складу са чланом 7. Закона о државним становима итд.); дио имовине је исказан у 
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вриједности накнадно извршених улагања без почетних трошкова, а дио није ни 
идентификован, па ни пописан;  

- извршен је откуп седам стамбених јединица (пет је евидентирано на овој позицији а 
двије на позицији средстава у припреми) које је Министарство рада и борачко-
инвалидске заштите Републике Српске без накнаде пренијело на Општину, а у 
књиговодственој евиденцији наведене промјене нису евидентиране (у Републичкој 
управи за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске извршен је упис 
права својине у корист физичких лица са којима је Општина закључила уговоре о 
откупу станова). По овом основу прецијењена је набавна вриједност произведене 
сталне имовине на позицији стамбених објеката за 95.939 КМ и исправка вриједности 
за 13.227 КМ, а за 82.712 КМ неописана вриједност и дугорочно разграничени 
приходи, те обрачунски приходи и расходи за износ признате амортизације.  

Скупштина општине је у 2014. г. донијела Одлуку о оснивању ЈКП „Краљева Гора“ 
д.о.о. Хан Пијесак (“Службени гласник Општине“, број 25/14) којем је повјерила 
обављање комуналних дјелатности од јавног интереса. Одлуком (члан 13.) је 
дефинисано да се комунални објекти и уређаји индивидуалне и заједничке комуналне 
потрошње за производњу и вршење услуга дају на управљање и одржавање ЈКП 
„Краљева Гора“. Одлуком, а ни другим актом нису прецизније дефинисани 
материјални, технички и други услови за финансирање, развој, изградњу и одржавање 
комуналних објеката као и услови за функционисање и техничко-технолошко јединство 
система и уређаја, вођење евиденција о објектима и уређајима водовода и 
канализације која се даје на управљање и коришћење. 
Комунална имовина (водоводи и канализација) која представља техничко-технолошку 
цјелину и претпоставку за производњу и дистрибуцију воде, пречишћавање и 
одвођење отпадних вода и других комуналних услуга, евидентирана је на основу 
извора финансирања у оквиру пословних евиденција Општине. Приходи по основу 
извршених услуга и расходи по основу одржавања те имовине су исказани у 
финансијским извјештајима ЈКП „Краљева Гора“, а расходи по основу амортизације за 
имовину која је у евиденцији Општине у финансијским извјештајима Општине. Због 
тога није могуће у потпуности испунити захтјеве МРС ЈС 17 - Некретнине, постројења и 
опрема (параграф 14) којим је дефинисано да субјект признаје средство под условом 
''да је вјероватно да ће се будуће економске користи и услужни потенцијал повезан са 
тим средством прилити у ентитет и да се трошак те ставке може поуздано измјерити''. 
Непроизведену сталну имовину чини земљиште у вриједности од 412.570 КМ. 
Књиговодствена евиденција земљишта није потпуна, јер највећи дио није 
књиговодствено евидентиран а исказану вриједност чини земљиште површине 10.738 
м² (изграђене грађевинске парцеле под објектима и око објеката: зграде Општине, 
Спортске хале и Дома културе).  
Непокретности Опште земљорадничке задруге „Хан Пијесак“ (површине преко 100 
хектара) нису могле бити уписане као својина Општине у складу са Законом о 
пољопривредним задругама (Службени гласник Републике Српске број 73/08 и 106/09) 
због тога што је поменута задруга покренула управни спор за претварање права 
коришћења у право својине на одређеним непокретностима. Републичка управа за 
геодетске и имовинско правне послове Републике Српске је 13.05.2016. г. у складу са 
пресудом суда донијела Рјешење којим је одбијен захтјев Опште земљорадничке 
задруге „Хан Пијесак“ у стечају, те је спор окончан у корист Општине. 
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми исказана је у износу 
675.401 КМ и у потпуности се односи на улагања из ранијег периода у изградњу 
аутобуске станице у износу од 456.383 КМ (од 2008. г. нису вршена додатна улагања); 
реконструкцију Виле Карађорђевића (улагање од 46.926 КМ извршено 2013. г.), израду 
пројектне документације (пројекти за изградњу улица 31.816 КМ), те аванс дат 2014. г. 
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извођачу радова „Караула“ д.о.о Власеница на име санације тротоара са 
хидроизолацијом на објекту зграде општине (радови су извршени у 2016. г.). Ова 
позиција је исказана више за 60.935 КМ, као и дугорочно разграничени приходи по 
основу откупљених станова.  
Начелнику Општине препоручујемо да се: 
- проведе свеобухватан попис нефинансијске имовине у сталним средствима 

и утврди стварно стање, изврши процјена њене вриједности и иста 
књиговодствено евидентира сходно члановима 26. до 46. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској, захтјевима МРС ЈС 17 
- Некретнине, постројења и опрема и другим релевантним 
рачуноводственим стандардима и прописима. 

Скупштини општине препоручујемо да се: 
- предузму активности и донесу одговарајуће одлуке о даљем поступању са 

објектом аутобуске станице у који су до 2008. године уложена значајна 
средства, како би се спријечило девастирање и даље обезврјеђивање 
уложених јавних средстава из буџета ове Општине. 

6.3.2. Пасива 
Пословна пасива је на дан 31.12.2015. г. исказана у износу од 9.118.463 КМ а чине је: 
обавезе 998.957 КМ (краткорочне и дугорочне финансијске обавезе), разграничени 
приходи 1.962.779 КМ и властити извори 6.156.727 КМ.  
Краткорочне обавезе су исказане у износу од 408.617 КМ односе се на краткорочне 
финансијске обавезе, обавезе за лична примања, обавезе из пословања, обавезе за 
грантове и дознаке на име социјалне заштите и обавезе за трансфере. 
Због недостатака буџетских средстава стање неизмирених обавеза до датума израде 
финансијских извјештаја (29.02.2016. г.) износило је 158.500 КМ.  
У смислу одредби члана 39 и 40. Закона о буџетском систему Републике Српске, 
обавезе у износу од 158.500 КМ, које су створене и евидентиране на терет буџетских 
расхода у ревидираном периоду, а које реално нису могле бити измирене до истека 
рока за припрему и презентацију финансијских извјештаја (до 29.02.2016. године), 
утичу на нереално исказивање стварног извршења буџета текуће године, као и 
извршења буџета у наредној години (уколико се не планирају издаци по основу 
измирења обавеза из ранијих година). 
Краткорочне финансијске обавезе су исказане у износу од 9.990 КМ по основу обавезе 
за главницу дугорочног зајма доспјелог на наплату у 2015. г. 
Обавезе за лична примања исказане су у износу од 200.218 КМ и односе се на обавезе 
за: нето плате из децембра (76.765 КМ), порезе и доприносе на плате (94.636 КМ за 
три мјесеца), нето накнаде из децембра (11.757 КМ) и порезе и доприносе на накнаде 
(17.060 КМ).  
Обавезе из пословања су исказане у износу од 256.096 КМ и односе се на обавезе: 
према добављачима (178.609 КМ), према одборницима и скупштинским комисијама 
(23.379 КМ), за порезе и доприносе на терет послодавца (7.942 КМ), по судским 
споровима (12.766 КМ), те резервисања на име обавеза по судским споровима у 
износу од 32.809 КМ (погрешно евидентирани на овој позицији, умјесто на позицији 
краткорочних резервисања). 
Обавезе за грантове и дознаке на име социјалне заштите су исказане у износу од 
33.198 КМ, од чега се на обавезе за грантове односи 2.326 КМ, а на обавезе по основу 
социјалне заштите 27.872 КМ.  
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Финансијски и обрачунски односи између буџетских јединица су исказани у износу од 
7.523 КМ по основу обавеза за трансфер Граду Источно Сарајево за финансирање 
материјалних трошкова одјељења Средње школе у Хан Пијеску. 
Дугорочне обавезе исказане су у износу од 2.453.626 КМ, а односе се на дугорочне 
финансијске обавезе (обавезе по зајмовима) и дугорочно разграничене приходе.  
Дугорочне обавезе по зајмовима су исказане у износу од 490.847 КМ односе се на 
обавезе по основу недоспјеле главнице кредита према: 
- Новој банци а.д. Бања Лука у износу од 49.766 КМ (отплатни период 2003 - 2018. г.); 
- НЛБ Развојној банци а.д. Бања Лука 117.500 КМ (отплатни период 2012- 2019. г. и 
- по два кредита према Raiffeisen банци д.д. Сарајево у износу од 193.581 КМ 

(отплатни период 2008 - 2017. г.) и у износу од 130.000 КМ (отплатни период 2016 - 
2020. г.).  

Обавезе по зајмовима нису класификоване по рочности на дан биланса 31.12.2015. г, 
већ 01.01.2016. г. па су због тога на дан биланса за 189.967 КМ (главница зајма која 
доспијева у 2016. г.) више исказане дугорочне обавезе, а мање краткорочне обавезе по 
зајмовима. 
Дугорочно разграничени приходи (1.962.779 КМ) су исказани по основу имовине 
стечене у ранијем периоду без накнаде. Чини их неамортизована вриједност: 
- објеката и уређаја индивидуалне комуналне потрошње који су преузети од ЈКП 

„Јавор“ д.о.о. у стечају из Хан Пијеска (били су евидентирани у пословним књигама 
овог друштва) у износу од 1.476.440 КМ; 

- стамбених јединица које је 2013. г. Министарство рада и борачко-инвалидске заштите 
Републике Српске предало на располагање Општини у износу од 225.862 КМ и 

- друге имовине која је приликом набавке финансирана из донаторских средстава у 
износу од 260.477 КМ. 

По налазу ревизије, ова позиција је прецијењена за 225.862 КМ по основу  вриједности 
стамбених јединица које није требало евидентирати на позицији разграничених 
прихода, јер се ради о преносу нефинансијске имовине у оквиру буџетских корисника. 
С обзиром да је седам станова раније откупљено, по овом основу је финансијски 
резултат ранијих година потцијењен за 82.215 КМ (за неамортизовану вриједност 
неоткпљених станова). 
Властите изворе чине:  
- трајни извори средстава у износу од 573.125 КМ (формирани по основу имовине која 

не подлијеже амортизацији – углавном земљишта) и 
- финансијски резултат у износу од 5.583.602 КМ (финансијски резултат ранијих година 

4.855.616 КМ и позитиван финансијски резултат текуће године 727.986 КМ). 
Финансијски резултат ранијих година је потцијењен за 82.215 КМ по основу 
неамортизованe вриједности неоткупљених станова. 

Такође, властити извори (трајни извори средстава и финансијски резултат како 
претходних година, тако и текуће године) нису правилно исказани по основу одступања 
стварног стања нефинансијске имовине у сталним средствима од исказаног стања по 
књиговодству, што је објашњено под тачком 6.3.1. извјештаја. 

6.3.3. Ванбилансна евиденција 
Општина нема имовину и обавезе које би требала имати третман ванбилансне 
евиденције у складу са чланом 86. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике буџета Републике, општина, 
градова и фондова. 
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6.4. Биланс новчаних токова  
Биланс новчаних токова је састављен на начин прописан чланом 54. (1) и (2) 
Правилника о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, 
општина, градова и фондова.  
У Билансу новчаних токова - готовина на почетку периода износила је 92.114 КМ, 
исказани су приливи готовине од 3.419.286 КМ (из пословних активности 3.241.309 КМ, 
из инвестиционих активности 47.977 КМ и из активности финансирања 130.000 КМ). 
Одливи готовине исказани су у износу од 3.225.207 КМ (из пословних активности 
2.705.972 КМ, из инвестиционих активности 194.487 КМ и из активности финансирања 
324.748 КМ). 
Стање готовине је у односу на претходну годину повећано за 194.179 КМ и на крају 
периода износи 286.193 КМ.  

6.5. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 
У Напоменама уз финансијске извјештаје објављено је да се на дан 31.12.2015. г. води 
10 активних судских предмета (првостепени поступци, другостепени поступци и 
ревизије).  
Према информацији о судским споровима које у поступку пред судовима и другим 
надлежним органима у име Општине води Правобранилаштво Републике Српске – 
Сједиште замјеника Власеница, у 2015. г. укупно је било осам парничних предмета. По 
свим предметима Општина је тужена (по основу дуга, накнаде штете и утврђивања 
права својине) са исказаном вриједности главног дуга од 92.735 КМ. У извјештајном 
периоду завршена су три предмета, а остало је неријешено пет предмета. Од 
завршених предмета у корист Општине ријешен је један предмет - вриједности главног 
дуга 5.000 КМ а изгубљена су два предмета у вриједности главног дуга од 13.595 КМ.  
Такође, Општина се у току 2015. г. појављује као тужена странка у седам судских 
спорова по којима је заступа адвокат. За два спора (исплата плате у периоду од јуна 
2011. до октобра 2012. г. у износу од 12.735 КМ) поступак је прекинут до правоснажног 
завршетка поступка покренутог од стране тужиоца пред Пореском управом Републике 
Српске. Пет спорова по тужбама запослених радника за исплату накнада по основу 
регреса, огрева и зимнице је ријешено пресудама Основног суда у Власеници у корист 
Општине и првостепене пресуде су потврђене рјешењем Окружног суда у Источном 
Сарајеву. На наведена рјешења радници су покренули ревизију поступка код Врховног 
суда Републике Српске и у извјештајном периоду завршена су три предмета у корист 
Општине, па се и по друга два предмета очекује позитиван исход.  
Сви наведени износи су без затезних камата и трошкова поступка. 

6.6. Напомене уз финансијске извјештаје 
Уз консолидоване финансијске извјештаје Општине сачињене су Напомене које на 
систематичан начин презентују додатне информације везане за разумијевање 
исказаних износа у финансијским извјештајима, према захтјевима МРС ЈС 1 - 
Презентација финансијских извјештаја и чланом 57. Правилника о финансијском 
извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина градова и фондова.  

 
Ревизорски тим: 

Слободанка Миловић, с.р. 

Мр Бојан Ћурић, с.р. 



Разлика 

(6 – 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

А.   Б У Џ Е Т С К И  П Р И Х О Д И  3.006.000 0 3.006.000 3.224.075 218.075 107 2.695.751 120 3.224.075 100 107 0

71 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1.579.500 0 1.579.500 1.589.913 10.413 101 1.485.919 107 1.589.913 100 101 0

711 Приходи од пореза на доходак и добит 0 0 0 0 0 11 0 0 0
7111 Порези на доходак 0 0 11 0 0 0

713 Порези на лична прим. и приходе од 
самосталних дјелатности 197.000 0 197.000 190.713 -6.287 97 186.558 102 190.713 100 97 0

7131 Порези на лична примања и приходе од 
самосталних дјелатности 197.000 197.000 190.713 -6.287 97 186.558 102 190.713 100 97 0

714 Порези на имовину 69.500 0 69.500 58.604 -10.896 84 35.368 166 58.604 100 84 0
7141 Порези на имовину 69.500 69.500 58.520 -10.980 84 35.368 165 58.520 100 84 0
7143 Пор. на финанс.и капит. трансакције 0 84 84 84 100 0
715 Порези на промет производа и услуг 33.000 0 33.000 33.233 233 101 10.328 322 33.233 100 101 0

7151 Порези на промет производа 33.000 33.000 448 -32.552 1 10.158 4 448 100 1 0
7152 Порези на промет услуга 0 0 170 0 0 0
7153 Акцизе 0 32.785 32.785 32.785 100 0
717 Индиректни пор. дознач. од УИО 1.280.000 0 1.280.000 1.307.363 27.363 102 1.253.654 104 1.307.363 100 102 0

7171 Индирек. порези дозначени од УИО 1.280.000 1.280.000 1.307.363 27.363 102 1.253.654 104 1.307.363 100 102 0
719 Остали порески приходи 0 0 0 0 0 0 0 0

7191 Остали порески приходи 0 0 0 0
72 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1.316.000 0 1.316.000 1.526.733 210.733 116 1.097.632 139 1.526.733 100 116 0

721 Приходи од финансијске и нефинанси-јске 
имовине и позит. курсних разлика 22.000 0 22.000 7.154 -14.846 33 12.053 59 7.154 100 33 0

7212 Приходи од закупа и ренте 22.000 22.000 7.154 -14.846 33 12.053 59 7.154 100 33 0
7213 Приходи од камата на готовину и гот.еквив. 0 0 0 0

722 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних 
услуга  1.239.000 0 1.239.000 1.481.374 242.374 120 1.071.326 138 1.481.374 100 120 0

7221 Административне накнаде и таксе 20.000 20.000 15.784 -4.216 79 12.647 125 15.784 100 79 0
7222 Судске накнаде и таксе 0 0 0 0
7223 Комуналне накнаде и таксе 41.000 41.000 38.741 -2.259 94 34.900 111 38.741 100 94 0
7224 Накнаде по разним основама 1.163.000 1.163.000 1.412.455 249.455 121 1.013.122 139 1.412.455 100 121 0
7225 Приходи од пружања јавних услуга 15.000 15.000 14.394 -606 96 10.657 135 14.394 100 96 0
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723 Новчане казне 0 0 0 250 250 0 250 100 0
7231 Новчане казне 0 250 250 250 100 0
729 Остали непорески приходи 55.000 0 55.000 37.955 -17.045 69 14.253 266 37.955 100 69 0

7291 Остали непорески приходи 55.000 55.000 37.955 -17.045 69 14.253 266 37.955 100 69 0
73  ГРАНТОВИ 0 0 0 214 214 20.000 1 214 100 0
731 Грантови 0 0 0 214 214 20.000 1 214 100 0

7311 Грантови из иностранства 0 0 0 0
7312 Грантови из земље 0 214 214 20.000 1 214 100 0
78 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИН. 110.500 0 110.500 107.215 -3.285 97 92.200 116 107.215 100 97 0

781 Трансф. између буџетских јединица различитих 
нивоа власти 110.500 0 110.500 107.215 -3.285 97 92.200 116 107.215 100 97 0

7813 Трансфери јединиц. локалне самоуп. 110.500 110.500 107.215 -3.285 97 92.200 116 107.215 100 97 0
7814 Трансфери мјесним заједницама 0 0 0 0

Б.  Б У Џ Е Т С К И    Р А С Х О Д И  2.550.290 0 2.550.290 2.606.992 56.702 102 2.537.545 103 2.606.992 100 102 0

41 I  ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА       
ОБРАЧУНСКОГ  КАРАКТЕРА 2.520.290 0 2.520.290 2.587.702 67.412 103 2.519.097 103 2.587.702 100 103 0

411 Расходи за лична примања 1.345.200 0 1.345.200 1.312.624 -32.576 98 1.334.910 98 1.312.624 100 98 0
4111 Расходи за бруто плате 1.107.050 1.107.050 1.077.888 -29.162 97 1.075.263 100 1.077.888 100 97 0

4112 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених 238.150 238.150 234.736 -3.414 99 259.647 90 234.736 100 99 0

412 Расходи по основу коришћења роба и услуга 615.390 0 615.390 680.549 65.159 111 522.696 130 680.549 100 111 0

4121 Расходи по основу закупа 1.721 1.721 281 -1.440 16 1.721 16 281 100 16 0

4122 Расх. по основу утрош. енергије, комун. комуникац. 
и транспортн. услуга 80.293 80.293 85.407 5.114 106 77.578 110 85.407 100 106 0

4123 Расходи за режијски материјал 13.640 13.640 11.910 -1.730 87 12.633 94 11.910 100 87 0
4124 Расх. за материј. за посебне намјене 500 500 232 -268 46 232 100 46 0
4125 Расходи за текуће одржавање 25.220 25.220 46.682 21.462 185 28.209 165 46.682 100 185 0
4126 Расх. по основу путовања и смјештаја 20.500 20.500 22.291 1.791 109 22.672 98 22.291 100 109 0
4127 Расходи за стручне услуге 49.960 49.960 56.057 6.097 112 34.812 161 56.057 100 112 0

4128 Расходи за услуге одржавања јавних површина и 
заштите животне средине 245.000 245.000 276.183 31.183 113 77.259 357 276.183 100 113 0

4129 Остали непоменути расходи 178.556 178.556 181.506 2.950 102 267.812 68 181.506 100 102 0

413 Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови  28.000 0 28.000 23.236 -4.764 83 28.476 82 23.236 100 83 0

4133 Расх.по основу камата на прим. зајмове 28.000 28.000 23.236 -4.764 83 28.476 82 23.236 100 83 0
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4139  Расходи по основу затезних камата 0 0 0 0 0
414 Субвенције 10.000 0 10.000 9.945 -55 99 5.950 167 9.945 100 99 0

4141 Субвенције 10.000 10.000 9.945 -55 99 5.950 167 9.945 100 99 0
415 Грантови 236.000 0 236.000 276.624 40.624 117 344.848 80 276.624 100 117 0

4151 Грантови у иностранство 0 0 0 0
4152 Грантови у земљи 236.000 236.000 276.624 40.624 117 344.848 80 276.624 100 117 0

416 Дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета  општина и градова 285.700 0 285.700 284.724 -976 100 282.217 101 284.724 100 100 0

4161 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
Републике, општ. и градова 252.700 252.700 250.348 -2.352 99 255.313 98 250.348 100 99 0

4162 Дознаке другим институц. обавезног соц. 
осигурања које се исплаћ. из буџета општина 4.000 4.000 4.372 372 109 3.842 114 4.372 100 109 0

4163 Дознаке пружаоцима соц. заштите које се исплаћ. 
из буџета Републике, општ. и градова 29.000 29.000 30.004 1.004 103 23.062 130 30.004 100 103 0

48 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИН. 20.000 20.000 19.290 -710 96 18.448 105 19.290 100 96 0

481 Трансфери између буџ.јед.разл.нивоа.вл. 20.000 20.000 19.290 -710 96 18.448 105 19.290 100 96 0
4813 Трансфери јединиц. локалне самоуп. 20.000 20.000 19.290 -710 96 18.448 105 19.290 100 96 0

II БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 10.000 10.000 -10.000 0 0 0 0
В.   БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (А – Б) 455.710 0 455.710 617.083 161.373 135 158.206 390 617.083 100 135 0
Г.   НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ   
ИМОВИНУ   -281.500 0 -281.500 -157.836 123.664 56 -124.514 127 -157.836 100 56 0

81 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ   41.000 0 41.000 38.247 -2.753 93 737 5.190 38.247 100 93 0
811 Примици за произведену сталну имовину 0 0 0 0 0 0 0 0

8111 Примици за зграде и објекте 0 0 0 0

813 Примици за непроизведену сталну имовину 41.000 0 41.000 38.247 -2.753 93 737 5.190 38.247 100 93 0

8131 Примици за земљиште 8.000 8.000 31.047 23.047 388 737 4.213 31.047 100 388 0
8133 Примици зa остала природна добра 33.000 33.000 7.200 -25.800 22 737 977 7.200 100 22 0
817 Прим. по основу пореза на додату вриј. 0 0 0 0 0 0 0 0

8171 Примици по основу ПДВ 0 0 0 0 0
51 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  322.500 0 322.500 196.083 -126.417 61 125.251 157 196.083 100 61 0

511 Издаци за произведену сталну имовину 317.000 0 317.000 189.515 -127.485 60 120.216 158 189.515 100 60 0
5111 Изда. за изградњу и прибав.зграда и објеката 22.000 22.000 21.125 -875 96 21.125 100 96 0

5112 Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и 
адаптацију зграда и објеката 263.000 263.000 114.329 -148.671 43 94.377 121 114.329 100 43 0



Разлика 

(6 – 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

И
нд

ек
с 

   
   

  
(6

/9
) Налаз 

ревизије

И
нд

ек
с 

   
 

(1
1/

6)

И
нд

ек
с 

   
  

(1
1/

5)

Ра
зл

ик
а 

 п
о 

 
на

ла
зу

 
ре

ви
зи

је
   

   
   

   
(1

1-
6)Екон. 

код П О З И Ц И Ј А

ФОНД 01

И
нд

ек
с 

   
   

   
   

  
(6

/5
) 

Претходна 
годинаТекућа година

Првобитни 
буџет Корекција
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5113 Изд. за набавку постројења и опреме 22.000 22.000 25.864 3.864 118 16.397 158 25.864 100 118 0
5114 Издаци за инвест. одржавање опреме 0 16.371 16.371 16.371 100 0
5117 Издаци за немат. произведену имов. 10.000 10.000 11.826 1.826 118 9.442 125 11.826 100 118 0
512 Издаци за драгоцјености 0 0 0 0 0 0 0 0

5121 Издаци за драгоцјености 0 0 0 0
513 Издаци за непроизведену сталну имовину 0 0 0 0 0 0 0 0

5131 Издаци за прибављање земљишта 0 0 0 0 0
516 Издаци за залихе мат.робе и сит.инв. и сл. 5.500 0 5.500 6.568 1.068 119 5.035 130 6.568 100 119 0

5171 Издаци за залихе мат.робе и сит.инв. и сл. 5.500 5.500 6.568 1.068 119 5.035 130 6.568 100 119 0
Д.  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ  (В+Г) 174.210 0 174.210 459.247 285.037 264 33.692 1.363 459.247 100 264 0

Ђ.  Н Е Т О  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е  (Е+Ж+З) -174.210 0 -174.210 -257.174 -82.964 148 -156.705 164 -257.174 100 148 0
Е.   Н Е Т О   П Р И М И Ц И   О Д                        Ф 
И Н А Н С И Ј С К Е   И М О В И Н Е  (I – II) 61.400 0 61.400 3.026 -58.374 5 -1.999 -151 3.026 100 5 0

91 ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 61.400 0 61.400 3.026 -58.374 5 1 302.600 3.026 100 5 0
911 Прим. од финанс. имовине 61.400 0 61.400 3.026 -58.374 5 1 302.600 3.026 100 5 0

9114 Примици од наплате датих зајмова 61.400 61.400 3.026 -58.374 5 1 302.600 3.026 100 5 0
61 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0
611 Издаци за финансиј. имовину 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0

6112 Издаци за акције и учешћа у капиталу 0 0 2.000 0 0 0
Ж.  Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е  -320.610 0 -320.610 -308.333 12.277 96 -164.148 188 -308.333 100 96 0

92 ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 130.000 0 130.000 130.000 0 100 0 130.000 100 100 0
921 Примици од задуживања 130.000 0 130.000 130.000 0 100 0 130.000 100 100 0

9212 Примици од узетих зајмова 130.000 130.000 130.000 0 100 130.000 100 100 0
62 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 450.610 0 450.610 438.333 -12.277 97 164.148 267 438.333 100 97 0
621 Издаци за отплату дугова 450.610 0 450.610 438.333 -12.277 193 164.148 267 438.333 100 97 0

6213 Изд. за отплату главнице примљених зајмова 176.000 176.000 163.726 -12.274 93 159.568 103 163.726 100 93 0
6219 Издаци за отплату осталих дугова 274.610 274.610 274.607 -3 100 4.580 5.996 274.607 100 100 0

З.   Р А С П О Д  Ј Е Л А   С У Ф И Ц И Т А   И З   
Р А Н И Ј И Х   П Е Р И О Д А 85.000 85.000 48.133 -36.867 57 9.442 510 48.133 100 57 0

И.   Н Е Р А С П О Р Е Ђ Е Н И  С У Ф И Ц И Т    
ТЕКУЋЕГ   П Е Р И О Д А (Д+Ђ) 0 202.073 202.073 -123.013 -164 202.073 100 0



УКУПНО 

(3+4+5+6+7) УКУПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А.   П Р И Х О Д И   Ф О Н Д А  3.224.075 0 30.000 0 0 3.254.075 2.695.751 121 3.254.075 100 0

71  ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1.589.913 0 0 0 0 1.589.913 1.485.919 107 1.589.913 100 0
711 Приходи од пореза на доходак и добит (a до в) 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
7111 Порези на доходак 0 11 0 0
712 Доприноси за социјално осигурање 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7121  Доприноси за социјално осигурање 0 0

713 Порези на лична примања и приходе од самосталних 
дјелатности 190.713 0 0 0 0 190.713 186.558 102 190.713 100 0

7131
 Порези на лична примања и приходе од самосталних 
дјелатности 190.713 190.713 186.558 102 190.713 100 0

714 Порези на имовину 58.604 0 0 0 0 58.604 35.368 166 58.604 100 0
7141 Порези на имовину 58.520 58.520 35.368 165 58.520 100 0
7142 Порези на насљеђе и поклоне 0 0 0
7143 Порези на финансијске и капиталне трансакције 84 84 84 100 0
7149 г) Остали порези на имовину 0 0
715 5. Порези на промет производа и услуга 33.233 0 0 0 0 33.233 10.328 322 33.233 100 0
7151 Порези на промет производа 448 448 10.158 4 448 100 0
7152 Порези на промет услуга 0 170 0 0
7153 Акцизе 32.785 32.785 32.785 100 0
716 Царине и увозне дажбине 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7161 Царине и увозне дажбине 0 0
717 Индиректни порези дозначени од УИО 1.307.363 0 0 0 0 1.307.363 1.253.654 104 1.307.363 100 0
7171 Индиректни порези дозначени од УИО 1.307.363 1.307.363 1.253.654 104 1.307.363 100 0
719  Остали порески приходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7191 Остали порески приходи 0 0
72 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1.526.733 0 0 0 0 1.526.733 1.097.632 139 1.526.733 100 0

721 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика 7.154 0 0 0 0 7.154 12.053 59 7.154 100 0

7211 Прих.од дивиденде, учешћа у капиталу и сл. права 0 0
7212 Приходи од закупа и ренте 7.154 7.154 12.053 59 7.154 100 0
7213 Приходи од камата на готовину и готов. Еквивал. 0 0 0
7219 Остали приходи од имовине 0 0
722 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 1.481.374 0 0 0 0 1.481.374 1.071.326 138 1.481.374 100 0
7221 Административне накнаде и таксе 15.784 15.784 12.647 125 15.784 100 0

Општина Хан Пијесак                                                                                                                  
Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима Општинe Хан Пијесак за годину 2015 Табела бр. 2

Налаз 
ревизије 
укупно И

нд
ек

с 
 

(1
1/

8)

Ра
зл

ик
е 

по
 н

ал
аз

у 
ре

ви
зи

је
 

(1
1-

8)Екон. 
код П О З И Ц И Ј А

Текућа година

И
нд

ек
с 

(8
/9

)

Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05

Претходна 
година



УКУПНО 

(3+4+5+6+7) УКУПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Налаз 
ревизије 
укупно И

нд
ек

с 
 

(1
1/

8)

Ра
зл

ик
е 

по
 н

ал
аз

у 
ре

ви
зи

је
 

(1
1-

8)Екон. 
код П О З И Ц И Ј А

Текућа година

И
нд

ек
с 

(8
/9

)

Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05

Претходна 
година

7222 Судске накнаде и таксе 0 0 0
7223 Комуналне накнаде и таксе 38.741 38.741 34.900 111 38.741 100 0
7224 Накнаде по разним основама 1.412.455 1.412.455 1.013.122 139 1.412.455 100 0
7225 Приходи од пружања јавних услуга 14.394 14.394 10.657 135 14.394 100 0
723 Новчане казне 250 0 0 0 0 250 0 250 100 0
7231 Новчане казне 250 250 250 100 0
729 Остали непорески приходи 37.955 0 0 0 0 37.955 14.253 266 37.955 100 0
7291 Остали непорески приходи 37.955 37.955 14.253 266 37.955 100 0
73  ГРАНТОВИ 214 0 30.000 0 0 30.214 20.000 151 30.214 100 0

731  Грантови 214 0 30.000 0 0 30.214 20.000 151 30.214 100 0
7311  Грантови из иностранства 0 0
7312  Грантови из земље 214 30.000 30.214 20.000 151 30.214 100 0
78 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА 107.215 0 0 0 0 107.215 92.200 116 107.215 100 0

781 Трансфери између буџетских јединица различитих 
нивоа власти 107.215 0 0 0 0 107.215 92.200 116 107.215 100 0

7813 Трансфери јединицама локалне самоуправе 107.215 107.215 92.200 116 107.215 100 0
Б.   Р А С Х О Д И   Ф О Н Д А   (I + II + III) 2.606.992 0 0 0 0 2.606.992 2.537.545 103 2.606.992 100 0

41 I ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА 2.587.702 0 0 0 0 2.587.702 2.519.097 103 2.587.702 100 0

411 Расходи за лична примања 1.312.624 0 0 0 0 1.312.624 1.334.910 98 1.312.624 100 0
4111 Расходи за бруто плате 1.077.888 1.077.888 1.075.263 100 1.077.888 100 0

4112
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених 234.736 234.736 259.647 90 234.736 100 0

412 Расходи по основу коришћења роба и услуга 680.549 0 0 0 0 680.549 522.696 130 680.549 100 0
4121 Расходи по основу закупа 281 281 1.721 16 281 100 0

4122
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 85.407 85.407 77.578 110 85.407 100 0

4123 Расходи за режијски материјал 11.910 11.910 12.633 94 11.910 100 0
4124 Расходи за материјал за посебне намјене 232 232 232 100 0
4125 Расходи за текуће одржавање 46.682 46.682 28.209 165 46.682 100 0
4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 22.291 22.291 22.672 98 22.291 100 0
4127 Расходи за стручне услуге 56.057 56.057 34.812 161 56.057 100 0

4128
Расходи за услуге одржавања јавних површина и 
заштите животне средине 276.183 276.183 77.259 357 276.183 100 0

4129 Остали непоменути расходи 181.506 181.506 267.812 68 181.506 100 0

413 Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови (а до з) 23.236 0 0 0 0 23.236 28.476 82 23.236 100 0

4133 Расходи по основу камата на примљене зајмове 23.236 23.236 28.476 82 23.236 100 0
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414 Субвенције 9.945 0 0 0 0 9.945 5.950 167 9.945 100 0
4141 Субвенције 9.945 9.945 5.950 167 9.945 100 0
415 Грантови 276.624 0 0 0 0 276.624 344.848 80 276.624 100 0
4151 Грантови у иностранство 0 0
4152 Грантови у земљи 276.624 276.624 344.848 276.624 100 0

416
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују 
из буџета Републике, општина и градова 284.724 0 0 0 0 284.724 282.217 101 284.724 100 0

4161
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 250.348 250.348 255.313 73 250.348 100 0

4162
Дознаке другим институцијама обавезног социјалног 
осигурања које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова

4.372 4.372 3.842 2 4.372 100 0

4163
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и градова 30.004 30.004 23.062 130 30.004 100 0

48 II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИН. 19.290 0 0 0 0 19.290 18.448 105 19.290 100 0
481 Трансфери између буџ.јед.разл.нивоа.вл. 19.290 0 0 0 0 19.290 18.448 105 19.290 100 0
4813 Трансфери јединиц. локалне самоуп. 19.290 19.290 18.448 105 19.290

III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
В.  Б Р У Т О  С У Ф И Ц И Т  Ф О Н Д А     (А-Б) 617.083 0 30.000 0 0 647.083 158.206 409 647.083 100 0
Г.  Н Е Т О  И З Д А Ц И   Ф О Н Д А  З А                        
Н Е Ф И Н А Н С И Ј С К У  И М О В И Н У  ( I - II) -157.836 0 0 0 0 -157.836 -124.514 127 -157.836 100 0

81 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 38.247 0 0 0 0 38.247 737 5.190 38.247 100 0
813 Примици за непроизведену сталну имовину 38.247 0 0 0 0 38.247 737 5.190 38.247 100 0
8131 Примици за земљиште 31.047 31.047 737 31.047
8133 Примици за остала природна добра 7.200 7.200 7.200 100 0
51 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 196.083 0 0 0 0 196.083 125.251 157 196.083 100 0

511 Издаци за произведену сталну имовину 189.515 0 0 0 0 189.515 120.216 158 189.515 100 0
5111 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 21.125 21.125 21.125 100 0

5112
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката 114.329 114.329 94.377 121 114.329 100 0

5113 Издаци за набавку постројења и опреме 25.864 25.864 16.397 158 25.864 100 0
5114 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 16.371 16.371 16.371 100 0
5117 Издаци за нематеријалну произведену имовину 11.826 11.826 9.442 125 11.826 100 0
512 Издаци за драгоцјености 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5121 Издаци за драгоцјености 0 0
516 Издаци за залихе мат. робе и сит.инв. амб и сл. 6.568 0 0 0 0 6.568 5.035 130 6.568 100 0
5161 Издаци за прибављање земљишта 6.568 6.568 5.035 130 6.568 100 0



УКУПНО 

(3+4+5+6+7) УКУПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Налаз 
ревизије 
укупно И

нд
ек

с 
 

(1
1/

8)

Ра
зл

ик
е 

по
 н

ал
аз

у 
ре

ви
зи

је
 

(1
1-

8)Екон. 
код П О З И Ц И Ј А

Текућа година

И
нд

ек
с 

(8
/9

)

Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05

Претходна 
година

Д.  С У Ф И Ц И Т  Ф О Н Д А ( В + Г) 459.247 0 30.000 0 0 489.247 33.692 1.452 489.247 100 0
Ђ. Н Е Т О  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е   Ф О Н Д А 
(Е+Ж+З) -257.174 0 0 0 0 -257.174 -154.705 166 -257.174 100 0

E. НЕТО  ПРИМИЦИ  ФОНДА  ОД  ФИНАНСИЈСКЕ   
ИМОВИНЕ  3.026 0 0 0 0 3.026 1 302.600 3.026 100 0

91 ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 3.026 0 0 0 0 3.026 1 302.600 3.026 100 0
911 Примици од финансијске имовине 3.026 0 0 0 0 3.026 1 302.600 3.026 100 0
9114 Примици од наплате датих зајмова 3.026 3.026 1 302.600 3.026 100 0

Ж.  Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е   ФОНДА (I - II) -308.333 0 0 0 0 -308.333 -164.148 188 -308.333 100 0
92 ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 130.000 0 0 0 0 130.000 0 130.000 100 0

921 Примици од задуживања 130.000 0 0 0 0 130.000 0 130.000 100 0
9212 Примици од узетих зајмова 130.000 130.000 130.000 100 0
61 ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.000

611 Издаци за финансијску имовину 2.000
6112 Издаци за акције и учешћа у капиталу 2.000
62 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 438.333 0 0 0 0 438.333 164.148 267 438.333 100 0

621 Издаци за отплату дугова 438.333 0 0 0 0 438.333 164.148 267 438.333 100 0
6213 Издаци за отплату главнице примљених зајмова 163.726 163.726 159.568 103 163.726 100 0
6219 Издаци за отплату осталих дугова 274.607 274.607 4.580 5.996 274.607 100 0

З. Р А С П О Д Ј Е Л А   С У Ф И Ц И Т А  ФОНДА ИЗ  Р 
А Н И Ј И Х  П Е Р И О Д А 48.133 48.133 9.442 510 48.133 100 0

И.   Н Е Р А С П О Р Е Ђ Е Н И   С У Ф И Ц И Т              
Т Е К У Ћ Е Г   П Е Р И О Д А (Д+Ђ) 202.073 0 30.000 0 0 232.073 -121.013 -192 232.073 100 0



1 2 4 5 6 7 8

7 А.  П Р И Х О Д И   (I  до V) 3.931.834 2.833.686 3.931.834 100 0
71 I   ПОРЕСКИ ПРИХОДИ     1.589.913 1.485.919 1.589.913 100 0

711  Прих. од пор.на доходак и добит 0 11 0 0
7111 Порези на доходак 11 0

713 Порези на лична примања и при-ходе од самост. 
дјелатности 190.713 186.558 190.713 100 0

7131 Порези на лична примања и приходе од самосталних 
дјелатности 190.713 186.558 190.713 100 0

714 Порези на имовину 58.604 35.368 58.604 100 0
7141 Порези на имовину 58.520 35.368 58.520 100 0
7143 Порези на финансијске и капиталне трансакције 84 84 100 0
7149 Остали порези на имовину 0
715 Пор. на промет произв. и услуга 33.233 10.328 33.233 100 0

7151 Порези на промет производа 448 10.158 448 100 0
7152 Порези на промет услуга 170 0 0
7153 Акцизе 32.785 32.785 100 0
717 Индиректни порези дозначени од УИО 1.307.363 1.253.654 1.307.363 100 0

7171 Индиректни порези дознач. од УИО 1.307.363 1.253.654 1.307.363 100 0
719 Остали порески приходи 0 0 0 0

7191 Остали порески приходи 0 0
72 II  НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1.526.733 1.097.632 1.526.733 100 0

721 Приходи од финанс. и нефинанс. имовине и позитив-
них курсних разлика 7.154 12.053 7.154 100 0

7212 Приходи од закупа и ренте 7.154 12.053 7.154 100 0
7213 Приходи од камата на готовину и готов. Еквив. 0 0
722 Накнаде, таксе и приходи од пруж. јавних услуга 1.481.374 1.071.326 1.481.374 100 0

7221 Административне накнаде и таксе 15.784 12.647 15.784 100 0
7222 Судске накнаде и таксе 0
7223 Комуналне накнаде и таксе 38.741 34.900 38.741 100 0
7224 Накнаде по разним основама 1.412.455 1.013.122 1.412.455 100 0
7225 Приходи од пружања јавних услуга 14.394 10.657 14.394 100 0
723 Новчане казне 250 0 250 100 0

7231 Новчане казне 250 250 100 0
729 Остали непорески приходи 37.955 14.253 37.955 100 0

7291 Остали непорески приходи 37.955 14.253 37.955 100 0
73 III   ГРАНТОВИ 30.214 20.000 30.214 100 0

731 Грантови 30.214 20.000 30.214 100 0
7311 Грантови из иностранства 0
7312 Грантови из земље 30.214 20.000 30.214 100 0

77 IV   ПРИХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА 677.759 137.935 677.759 100 0
771 Приходи обрачунског каракт.ера 677.759 137.935 677.759 100 0

7713 Приходи од укидања резервисања по основу обав. 144.582 144.582 100 0
7715 Приходи од усклађивања вриједности имовине 56.455 -3.335 56.455 100 0
7717 Помоћи у натури 53.674 48.467 53.674 100 0
7719 Остали приходи обрачунског карактера 423.048 92.803 423.048 100 0

78 V  ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏ. ЈЕДИНИЦА 107.215 92.200 107.215 100 0

781  Трансфери између буџетских јединица различитих 
нивоа власти 107.215 92.200 107.215 100 0

7813 Трансфери јединицама локалне самоуправе 107.215 92.200 107.215 100 0

Разлика по 
налазу 

ревизије     
(6-4)

Извјештај о финансијској успјешности за период од 1.1.  до 31.12.2015.године.
БИЛАНС УСПЈЕХА 

Табела бр. 3

 Општина Хан Пијесак

Еко. 
код

И
нд

ек
с 

(6
/4

)

Текућа 
година

Претход. 
година
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1 2 4 5 6 7 8

Разлика по 
налазу 

ревизије     
(6-4)

Еко. 
код

И
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с 

(6
/4

)

Текућа 
година

Претход. 
година

П О З И Ц И Ј А

И З Н О С
Налаз 

ревизије

4 Б.  Р А С Х О Д И  ( I  до  III) 3.203.759 3.083.653 3.203.759 100 0

41 I ТЕКУЋИ РАСХОДИ ОСИМ РАСХОДА ОБРАЧУН. 
КАРАКТЕРА 2.587.701 2.519.097 2.587.701 100 0

411 Расходи за лична примања 1.312.624 1.334.910 1.312.624 100 0
4111 Расходи за бруто плате 1.077.888 1.075.263 1.077.888 100 0

4112 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених 234.736 259.647 234.736 100 0

412 Расходи по основу коришћења робе и услуга 680.549 522.696 680.549 100 0
4121 Расходи по основу закупа 281 1.721 281 100 0

4122 Расх по основу утрошка енергије, комун, комуник. и 
транспортних услуга 85.407 77.578 85.407 100 0

4123 Расходи за режијски материјал 11.910 12.633 11.910 100 0
4124 Расходи за мат. за посебне намјене 232 232 100 0
4125 Расходи за текуће одржавање 46.682 28.209 46.682 100 0
4126 Расх по основу путовања и смјешт. 22.291 22.672 22.291 100 0
4127 Расходи за стручне услуге 56.057 34.812 56.057 100 0

4128 Расходи за услуге одржавања јавних површина и 
заштите животне средине 276.183 77.259 276.183 100 0

4129 Остали непоменути расходи 181.506 267.812 181.506 100 0

413 Расходи финансирања и други финансијски 
трошкови 23.236 28.476 23.236 100 0

4133 Расх. по осн. камата на прим зајмове у земљи 23.236 28.476 23.236 100 0
414 Субвенције 9.945 5.950 9.945 100 0

4141 Субвенције 9.945 5.950 9.945 100 0
415 Грантови 276.624 344.848 276.624 100 0

4151 Грантови у иностранство 0
4152 Грантови у земљи 276.624 344.848 276.624 100 0

416  Дознаке на име соц. заш. које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 284.723 282.217 284.723 100 0

4161 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 250.348 255.313 250.348 100 0

4162 Дознаке другим институц.обавезног социјал. Осигур. које 
се исплаћују из буџета општина и градова 4.371 3.842 4.371 0

4163 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите  које се 
исплаћују из буџета Републике, општинаи градова 30.004 23.062 30.004 100 0

47 II РАСХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА 596.768 546.108 596.768 100 0
471 1. Расходи обрачунског  карактера 596.768 546.108 596.768 100 0

4711 Набавна вриједност реализов.залиха 6.568 5.035 6.568 100 0
4712 Расходи по основу амортизације 401.468 353.884 401.468 100 0
4713 Расходи резервисања по основу обавеза 32.809 144.582 32.809
4715 Расх. од усклађ. вриједности имовине 155.876 42.109 155.876 100 0
4719 Остали расходи обрачунс. карактера 47 498 47 100 0

48 III   ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА 19.290 18.448 19.290 100 0

481  Трансфери између буџет. јед.различитог нивоа 
власти 19.290 18.448 19.290 100 0

4813 Трансфери јединицама локалне самоуправе 19.290 18.448 19.290 100 0
В.  Ф И Н А Н С И Ј С К И  Р Е З У Л Т А Т  ( А – Б ) 728.075 -249.967 728.075 100 0



Бруто Исправка Нето  (4 – 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 АКТИВА
 А.  Т Е К У Ћ А   И М О В И Н А  1.468.601 626.433 842.168 319.947 842.168 100 0

12 I КРАТКОРОЧ. ФИНАНС. ИМОВИНА 1.468.601 626.433 842.168 319.947 842.168 100 0
121 Готовина и готовински еквиваленти 286.193 0 286.193 92.114 286.193 100 0

1211 Благајна 1.066 1.066 2.000 1.066 100 0
1212 Банковни рачуни 285.127 285.127 90.114 285.127 100 0
122 Краткорочни пласмани 3.900 0 3.900 3.900 3.900 100 0

1224 Краткорочни зајмови 3.900 3.900 3.900 3.900 100 0
123 Краткорочна потраживања 1.151.328 626.433 524.895 211.517 524.895 100 0

1231 Потраживања по основу продаје и извршених услуга 13.047 3.435 9.612 2.747 9.612 100 0
1233 Потраживања од запослених 972 972 816 972 100 0
1234 Потр. за ненапл. порезе, доприносе и непорес. прих. 1.099.698 607.629 492.069 167.606 492.069 100 0
1235 Потр. за порезе и допр и непор. који доспиј. на  напл.до г.д. 4.367 4.362 5 4.367 5 100 0
1239 Остала краткорочна потраживања 33.244 11.007 22.237 35.981 22.237 100 0
129 Финанс. и обрач. односи између буџ. јединица 27.180 0 27.180 12.416 27.180 100 0

1291 Финан. и обрач. односи између буџ. Јед. Различ. нивоа власти 27.180 27.180 12.416 27.180 100 0
Б.  С Т А Л Н А  И М О В И Н А   11.662.323 3.386.028 8.276.295 8.427.963 8.132.648 98 -143.647

11 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 141.830 0 141.830 136.926 141.830 100 0
111 Дугорочни пласмани 3.500 0 3.500 3.500 3.500 100 0

1113 Акције и учешћа у капиталу 2.000 2.000 2.000 2.000 100 0
1115 Дугорочни зајмови 1.500 1.500 1.500 1.500 100 0
112 Дугорочна потраживања 141.830 0 141.830 136.926 141.830 100 0

1121 Потр.за пор.доприн.и непор.прих. за које је продужен рок плаћ. 141.830 141.830 136.926 141.830 100 0
01 НЕФИНАН. ИМОВ. У СТАЛНИМ СРЕДСТВ. 11.516.993 3.386.028 8.130.965 8.287.537 7.987.318 98 -143.647

011 Произведена стална имовина 10.429.022 3.386.028 7.042.994 7.129.258 6.960.282 99 -82.712
0111 Зграде и објекти 9.414.546 2.736.068 6.678.478 6.789.548 6.595.766 99 -82.712
0112 Постројења и опрема 964.553 621.305 343.248 334.850 343.248 100 0
0115 Нематеријална произведена имовина 49.923 28.655 21.268 4.860 21.268 100 0
013  Непроизведена стална имовина 412.570 0 412.570 412.570 412.570 100 0

0131 Земљиште 412.570 412.570 412.570 412.570 100 0
014 Нефинанс. имов. у сталн. средс. у припр. и аванси 675.401 0 675.401 745.709 614.466 91 -60.935

0141 Нефинанс. имовина у сталним средствима у припреми 662.192 662.192 732.500 601.257 -60.935
0142 Аванси за нефинанс. имовину у сталним средствима 13.209 13.209 13.209 13.209 100 0

В.   П О С Л О В Н А    А К Т И В А  (А+Б) 13.130.924 4.012.461 9.118.463 8.747.910 8.974.816 98 -143.647
391 Г.    В А Н Б И Л А Н С Н А   А К Т И В А

Д.   У К У П Н А   А К Т И В А   ( В + Г) 13.130.924 4.012.461 9.118.463 8.747.910 8.974.816 98 -143.647

Разлика      
по налазу 
ревизије      

(7-5)

Табела бр. 4
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Општина Хан Пијесак
Ек

.к
од П О З И Ц И Ј А

Текућа година
Претходна 

година

БИЛАНС СТАЊА
 (Извјештај о финансијском стању) на дан 31.12.2015.године 



1 2 3 4 5 6 7
ПАСИВА

А.   О Б А В Е З Е   2.961.736 3.303.346 2.735.874 92 -225.862
22 I КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 508.110 762.368 508.110 100 0

221  Краткорочне финансијске обавезе 9.990 9.728 9.990 100 0
2215 Обав. по дугор. зајм. који досп. на наплату до год. дана 9.990 9.728 9.990 100 0
222 Обавезе за лична примања 200.218 215.651 200.218 100 0

2221 Обавезе за бруто плате запослених 171.402 172.509 171.402 100 0
2222 Обав. за бруто накнаде трош. и осталих лич. примања запосл. 28.816 43.142 28.816 100 0
223 Обавезе из пословања 256.096 457.767 223.287 87 -32.809

2231 Обавезе из пословања у земљи 256.096 447.767 223.287 87 -32.809
2232 Обавезе из пословања у иностранству 0 10.000 0 0
224 Обавезе за расх.финансирања и друге финансијске трошкове 387 673 387 100 0

2243 Обавезе за камате по зајмовима 387 673 387 100 0
225 Обав.за субвенције, грантове и дознаке на име социјал.заштите 33.198 70.999 33.198 100 0

2251 Обавезе за субвенције 0 500 0 0
2252 Обавезе за грантове 5.326 56.385 5.326 100 0
2253 Обавезе за дознаке на име социјалне заштите 27.872 14.114 27.872 100 0
227 Краткорочна резервисања и разграничења 165 165 32.974 32.809

2272 Краткорочно разграничени приходи 165 165 165 100 0
2273 Краткорочна резервисања 0 0 32.809 32.809
228 Остале краткорочне обавезе 533 918 533 100 0

2281 Остале краткорочне обавезе 533 918 533 100 0
229 Финанс. и обрач. односи између буџетс. јединица 7.523 6.467 7.523 100 0

2292 Финан. и обрач. односи између буџ. јед. истог нивоа власти 7.523 6.467 7.523 100 0
21 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 2.453.626 2.540.978 2.227.764 91 -225.862

211 Дугорочне финансијске обавезе 490.847 524.573 490.847 100 0
2113 Дугорочне обавезе по зајмовима 490.847 524.573 490.847 100 0
217 Дугорочна резервисања и разграничења 1.962.779 2.016.405 1.736.917 88 -225.862

2171 Дугорочна резервисања и разграничења 1.962.779 2.016.405 1.736.917 88 -225.862
Б.   В Л А С Т И Т И   И З В О Р И   6.156.727 5.444.564 6.238.942 101 82.215

31 ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 573.125 526.257 573.125 100 0
311 Трајни извори средстава 573.125 526.257 573.125 100 0

3111 Трајни извори средстава 573.125 526.257 573.125 100 0
33 ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 5.583.602 4.918.307 5.665.817 101 82.215

331 Финансијски резултат 5.583.602 4.918.307 5.665.817 101 82.215
3311 Финансијски резултат ранијих година 4.855.616 5.168.272 4.937.831 102 82.215
3312 Финансијски резултат текуће године 727.986 -249.965 727.986 100 0

В.   П О С Л О В Н А   П А С И В А   (А + Б) 9.118.463 8.747.910 8.974.816 98 -143.647
Г.   В А Н Б И Л А Н С Н А   П А С И В А
Д.   У К У П Н А   П А С И В А   (В + Г) 9.118.463 8.747.910 8.974.816 98 -143.647

Разлике по 
налазу ревизије  
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