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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Mишљење  

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

По нашем мишљењу, Консолидовани финансијски извјештај Града Требиње, 
истинито и објективно приказује, у свим материјалним аспектима, финансијско 
стање имовине и обавеза на дан 31.12.2021. године и извршење буџета за годину 
која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског 
извјештавања. 

Основ за мишљење  

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

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

Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз Консолидовани финансијски извјештај је објелодањено да су  
финансијски извјештаји Града Требиње састављени у складу са начелом сталности 
пословања, уз претпоставку да Град Требиње неће обуставити пословање у 
догледној будућности.  

Кључна питања ревизије 

Кључна питања су она питања која су по нашем професионалном мишљењу била 
најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за годину која се завршава 
на дан 31. децембар 2021. године. Ова питања смо размотрили у оквиру ревизије 
финансијских извјештаја као цјелине и нема других питања кojа треба објавити у 
извјештају о ревизији. 

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

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

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја 

Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да ли финансијски извјештаји, 
као цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане преваром 
или грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који садржи наше 
мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, али није 
гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима ревизије 
увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје. 
 
Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се 
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске 
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја. 
 
Због чињенице да се ревизија спроводи провјером на бази узорка и да у систему 
интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења, 
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене. 
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о  
износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор 
поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном скептицизму, 
укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским 
извјештајима, насталих усљед преваре и грешке. Приликом процјене ризика, ревизор 
разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију 
финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су 
одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања одвојеног мишљења 
о ефективности интерних контрола. Ревизија такође укључује оцјену примијењених 
рачуноводствених политика утемељених на временској неограничености пословања 
и значајних процјена извршених од стране руководства, као и оцјену опште 
презентације финансијских извјештаја. 
Изјављујемо да смо поступили у складу са релевантним етичким захтјевима у вези 
са независношћу. Остварили смо комуникацију са одговорним лицима субјекта 
ревизије у вези са планираним обимом и временским распоредом ревизије, кључним 
ревизијским питањима и другим важним питањима и значајним налазима ревизије, 
укључујући значајне недостатке у систему интерних контрола који се могу 
идентификовати током ревизије. 
 

Бања Лука, 30.11.2022. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Mишљење са резервом 

Уз ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Града Требиње за 2021. 
годину, извршили смо ревизију усклађености активности, финансијских трансакција 
и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и 
другим прописима.  

Пo нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 
активности, финансијске трансакције и информације приказане у Граду Требиње за 
2021. годину су, у свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су 
регулисане. 

Основ за мишљење са резервом 

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

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

Као што је наведено под тачком 3. извјештаја:  

Град Требиње је током 2021. године због повећаног обима посла, ангажовао 15 
извршилаца на одређено вријеме на период дужи од шест мјесеци, што није у складу 
са чланом 61. став (1) тачка 2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе.  

Коефицијенти за обрачун плата за поједине запослене у Градској управи Града 
Требиње су нижи/виши у односу на прописане, што није у складу са чланом 6. став 
(2) Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске.  

Колективним уговором за запослене у Градској управи нису дефинисани ни 
адекватно примијењени коефицијенти за свако радно мјесто у оквиру платних група, 
а отпремнина је исплаћена запосленом који је споразумно раскинуо радни однос са 
послодавцем, што није у складу са чланом 6. став (6) и чланом 23. став (1) и став (2) 
тачка 1. Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске. 

У Градској управи Града Требиње, ЈУ Центар за информисање и образовање 
Требиње и ЈУ Центар за социјални рад Требиње су током године закључивани 
уговори о дјелу за обављање послова за која су систематизована радна мјеста, што 
није у складу са чланом 205. Закона о раду. 

У ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,  
уговори о привременим и повременим пословима су закључени са више извршилаца 
на име послова који по својој природи представљају послове за које се закључује 
уговор о раду, што није у складу са чланом 204. Закона о раду.  
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Као што је наведено под тачком 4. извјештаја:  

Провођењем поступака јавних набавки путем директног споразума у најмањем 
укупном износу од 158.989 КМ (канцеларијског намјештаја, безалкохолних пића за 
потребе бифеа, одржавање вертикалне сигнализације, семафора, стубова јавне 
расвјете, услуга израде зонинг планова, услуга израде регулационих 
планова,  услуга израде идејног рјешења, услуга израде пројеката, хемијског 
материјала за одржавање чистоће и услуга штампања, графичке обраде, копирања 
и увезивања), извршено је дијељење предмета набавке, што није у складу са чланом 
15. став (6) и чланом 87. Закона о јавним набавкама. 

Одговорност руководства за усклађеност 

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

Одговорност ревизора за ревизију усклађености  

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

 

Бања Лука, 30.11.2022. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 

  



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Града Требиње 

за период 01.01-31.12.2021. године 
5 

 

III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА      

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

 Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се: 

1) примјењује ревалоризациони модел вредновања код нематеријалнe 
непроизведенe имовинe и опреме чија је књиговодствена вриједност 
сведена на нулу, у складу са чланом 41. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за  буџетске 
кориснике. 

 
Препоручује се градоначелнику и директору ЈУ Туристичка организација Града 
Требиње да обезбиједе да се: 
 

2) расходи роба и услуга и грантови евидентирају у складу са чланом 92. и 95. 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике. 

 
Препоручује се градоначелнику и директорима ЈУ за предшколско васпитање и 
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, ЈУ Туристичка организација Града 
Требиње и ЈУ „Дом младих“ Требиње да обезбиједе да се: 
  

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

 

Препоруке везане за усклађеност 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се: 

1) приjeм зaпoслeних нa oдрeђeнo вриjeмe, збoг пoвeћaнoг oбимa пoслa, врши у 
склaду сa члaнoм 61. став (1) тачка 2. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, 

2) Колективним уговором за запослене у Градској управи дефинишу 
коефицијенти за свако радно мјесто у Градској управи у оквиру платних група 
и да се за радна мјеста службеника у истој категорији и звању, односно за 
радна мјеста намјештеника на пословима исте сложености одређују исти 
коефицијенти у складу са чланом 6. став (2. и 6.) Посебног колективног уговора 
за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, 

3) накнаде и отпремнине запосленим у Градској управи одобравају и исплаћују у 
складу са чланом 10. и 23. став (1) и став (2) тачка 1. Посебног колективног 
уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, 

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

5) јавне набавке роба, услуга и радова конкурентским захтјевом и директним 
споразумом проводе у складу са чланом 15. став (6), чланом 16. и 87. Зaкoна 
o jaвним нaбaвкaмa. 
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Препоручује се директору ЈУ Центар за социјални рад Требиње да обезбиједи да се: 

6) накнаде запосленим одобравају и исплаћују у складу са чланом 24. и 25. 
Посебног колективног уговора за запослене у области социјалне заштите 
Републике Српске.  
 

Препоручује се директору ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша 
радост“ Требиње да обезбиједи да се: 
 

7) накнаде запосленим одобравају и исплаћују у складу са чланом 16. став (1) 
тачка 2. и чланом 29. Посебног колективног уговора за запослене у области 
образовања и културе Републике Српске, 

8) уговори о привременим и повременим пословима закључују за послове који 
по својој природи не представљају послове за које се закључује уговор о раду 
у складу са чланом 204. Закона о раду.  
 

Препоручује се градоначелнику и директорима ЈУ Центар за социјални рад 
Требиње и ЈУ Центар за информисање и образовање Требиње да обезбиједе да 
се: 
 
9) уговори о дјелу закључују за послове који су ван дјелатности послодавца у 

складу са чланом 205. Закона о раду. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ  

 Закон о буџетском систему Републике Српске; 

 Одлука о усвајању буџетa Града Требиње за 2021. годину и Одлука о 
усвајању ребаланса буџетa Града Требиње за 2021. годину; 

 Одлука о извршењу буџета и Одлука о измјени Одлуке о извршењу 
буџета; 

 Закон о фискалној одговорности у Републици Српској, члан 4. и 9-11; 

 Закон о раду, члан 33., 39., 204. и 205; 

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

 Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске; 

 Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске, члан 17. став (1);  

 Закон о локалној самоуправи; 

 Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе; 

 Закон о јавним набавкама; 

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

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

 Закон о водама, члан 188-195; 

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

 Закон о комуналним таксама; 

 Закон о заштити од пожара, члан 81. став (2), тачка 5. и члан 85. став 
(5); 

 Закон о социјалној заштити; 

 Закон о јавним путевима; 

 Закон о концесијама, члан 32;  

 Закон о уређењу простора и грађењу, члан 73-82. и члан 191; 

 Закон о спорту;  

 Закон о доприносима; 

 Закон о предшколском образовању и васпитању, члан 55; 

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

 Колективни уговор за запослене у Градској управи Града Требиње; 

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

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

 Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза; 

 Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем; 

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

 Одлука о висини накнaде трошкова за службена путовања у земљи и 
иностранству за запослене у Републици Српској. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Град Требиње (у даљем тексту: Град) простире се на површини од 904 км², смјештен 
је у јужном дијелу Републике Српске, обухвата 18 мјесних заједница и према 
резултатима пописа из 2013. године на подручју Града живи укупно 31.433 
становника.  

Према Одлуци Владе Републике Српске о степену развијености локалне 
самоуправе у Републици Српској за 2021. годину, Град је сврстан у развијене 
јединице локалне самоуправе. 

Град остварује своје надлежности у складу са Уставом, Законом о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 
Статутом („Службени гласник Града Требиње“ број 2/13, 5/14, 6/15 и 20/21) и другим 
важећим прописима којима су дефинисана подручја одговорности, надлежности 
органа и начин финансирања.  

Органи Града су Скупштина Града и градоначелник. Скупштина Града, коју чини 29 
одборника, је орган одлучивања и креирања политика, а градоначелник заступа и 
представља Град и носилац је извршне власти. 

Средства за рад Града обезбијеђена су из пореских и непореских прихода, грантова, 
трансфера, примитака од нефинансијске имовине и осталих примитака. 

Ревизијом је обухваћен Консолидовани финансијски извјештај Града којег чине 
финансијски извјештаји Градске управе и нижих буџетских корисника и то Јавна 
установа (у даљем тексту: ЈУ) Центар за социјални рад Требиње, ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање дјеце “Наша радост” Требиње, ЈУ „Центар за 
информисање и образовање” Требиње, ЈУ “Дом младих” Требиње, ЈУ “Туристичка 
организација Града Требиње” Требиње, ЈУ „Културни центар“ Требиње, Развојна 
агенција Града Требиње Тредеа, ЈУ “Требињеспорт” Требиње, ЈУ Гимназија „Јован 
Дучић“ Требиње, ЈУ Центар средњих школа Требиње, ЈУ Техничка школа Требиње, 
ЈУ “Народна библиотека“ Требиње, ЈУ „Матични музеј Херцеговине у Требињу“ 
Требиње и  ЈУ Музичка школа „Требиње“ Требиње. 

У Консолидовани Биланс стања Града за 2021. годину укључени су АД „Комунално“ 
Требиње, ЈП „Водовод“ а.д. Требиње, Аграрни фонд Требиње, ЈУ „Базени“ Требиње, 
ЈКП „Паркинг сервис“ Требиње, ЈЗУ „Апотека“ Требиње, ЈЗУ „Дом здравља“ 
Требиње, ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње и ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње, као 
ентитети јавног сектора који се налазе под контролом Града. 

Финансијске трансакције се у Главној књизи трезора Града (у даљем тексту: ГКТ) 
евидентирају у оквиру фонда 01 (буџет у ужем смислу), фонда 03 (фонд грантова) и 
фонда 05 (фонд за посебне пројекте).  

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

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

2. Провођење препорука из претходног извјештаја 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске провела је финансијску 
ревизију Града за 2018. годину и том приликом сачинила извјештај РВ068-19 у којем 
је дато осам препорука за финансијске извјештаје и седам препорука за усклађеност, 
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од којих је осам препорукa проведенo, пет препорука је дјелимично проведено, а 
двије препоруке нису проведене.   

Препоруке које су дјелимично проведене односе се на попис имовине и обавеза 
(тачка 3. извјештаја), евидентирање расхода (тачка 6.1.2.1. извјештаја), 
успостављање интерне ревизије сходно члану 19. Закона о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске (тачка 3. извјештаја), 
провођење поступака јавних набавки (тачка 4. извјештаја) и доношење Стратегије 
развоја локалних путева и улица у насељу (тачка 6.1.2.1. извјештаја) код Градске 
управе. 

Препоруке које нису проведене односе се на попис имовине и обавеза код ЈУ Дом 
младих Требиње и ЈУ Туристичка организација Града Требиње (тачка 3. извјештаја) 
и евидентирање примљених донација које нису условљене код ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање дјеце “Наша радост” Требиње (тачка 6.3.2.1. извјештаја).  

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Градске      
управе Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“ број 5/21) у Градској 
управи је образовано седам одјељења и три службе као основне организационе 
јединице, а ради извршавања законских и статутарних обавеза. Наведеним 
правилником систематизована су 174 радна мјеста са укупно 264 извршиоца. На дан 
31.12.2021. године било је запослено 215 извршилаца (четири функционера, 191 на 
неодређено вријеме, 16 на одређено вријеме, три приправника и један 
нераспоређени службеник). Код нижих буџетских корисника, за које се средства за 
лична примања обезбјеђују у буџету Града, запослено је 265 лица. 

У току 2021. године, 15 запослених у Градској управи је ангажовано по уговорима на 
одређено вријеме за систематизована радна мјеста по основу повећаног обима 
посла дуже од шест мјесеци у  календарској години, што није у складу са чланом 61. 
став (1) тачка 2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16). 

Појединим запосленим у Градској управи (начелнику Службе за локално економски 
развој, инвестиције и енергетску ефикасност, руководиоцу јединице за интерну 
ревизију, шефовима одсјека за породицу и образовање и за трезор, ватрогасцу и 
портиру) обрачуната је и исплаћена плата по коефицијентима који су нижи/виши од 
прописаних, што није у складу са чланом 6. став (2) Посебног колективног уговора 
за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 20/17, 85/18, 86/18, 21/20, 21/21 и 69/21). 

За радна мјеста службеника у истој категорији и звању, односно за радна мјеста 
намјештеника на пословима исте сложености, нису утврђени исти коефицијенти, а  
Колективним уговором за запослене у Градској управи Града Требиње („Службени 
гласник Града Требиња“ број 3/21) нису дефинисани коефицијенти за свако радно 
мјесто у Градској управи у оквиру платних група, што није у складу са чланом 6. став 
(6) Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске.   

У ЈУ Центар за социјални рад Требиње није обрачуната и исплаћена накнада за 
превоз запослених на посао и са посла, што није у складу са чланом 25. став (1. и 
2.) Посебног колективног уговора за запослене у области социјалне заштите 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 47/18, 68/20 и 69/21) 
којим је дефинисано да запослени има право на накнаду трошкова превоза у висини 
до пуне цијене мјесечне карте у јавном превозу уколико је мјесто становања 
запосленог удаљено од мјеста рада преко три километра, а највише до 50 
километара. Такође, запосленима није обрачунат и исплаћен регрес, што није у 
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складу са чланом 24. став (1) тачка 6. Посебног колективног уговора за  запослене у 
области социјалне заштите у Републици Српској који дефинише да се регрес за 
кориштење годишњег одмора исплаћује најмање у висини најниже плате у 
Републици Српској. 

У ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ није обрачунат 
и исплаћен регрес, што није у складу са чланом 16. став (1) тачка 2. Посебног 
колективног уговора за запослене у области образовања и културе Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 70/19) којим је дефинисано да 
запосленим у предшколским установама послодавац исплаћује регрес за 
коришћење годишњег одмора.  

У Градској управи су исплаћене накнаде поводом 8. марта за 105 запослених у 
Градској управи и за пет ангажованих по уговору о дјелу. Наведена врста накнаде 
није предвиђена одредбама Посебног колективног уговора за запослене у области 
локалне самоуправе Републике Српске, нити је дефинисана закљученим уговорима 
о дјелу.  

У ЈУ Центар за социјални рад Требиње и ЈУ за предшколско васпитање и 
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње такође је обрачуната и исплаћена 
накнада за 8. март. Ова врста накнаде није дефинисана чланом 24. Посебног 
колективног уговора у области социјалне заштите Републике Српске и чланом 29. 
Посебног колективног уговора за запослене у области образовања и културе 
Републике Српске. На наведене накнаде су обрачунати порез и доприноси. 

У Градској управи је исплаћена отпремнина запосленом који је споразумно раскинуо 
радни однос са послодавцем, што није у складу са чланом 23. став (1) и став (2) 
тачка 1. Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске.   

У  Градској управи (најмање 45), ЈУ Центар за информисање Требиње (најмање 
четири) и ЈУ Центар за социјални рад Требиње (најмање пет) су током године 
закључивани уговори о дјелу за обављање послова у њиховој надлежности и опису 
дјелатности и послова за која су систематизована радна мјеста, што није у складу 
са чланом 205. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16, 66/18 
и 119/21), којим је прописано да се уговор о дјелу може закључити ради обављања 
послова који су ван дјелатности послодавца.  

У ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње уговори 
о привременим и повременим пословима су закључени са више извршилаца на име 
послова који по својој природи представљају послове за које се закључује уговор о 
раду, што није у складу са чланом  204. Закона о раду.  

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године Градска управа је 
организовала и извршила у складу са одредбама Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и 
обавеза - у даљем тексту Правилник („Службени гласник Републике Српске“ број 
45/16 и 113/21). Иако je имовина Града евидентирана у пословним књигама, пописом 
нису обухваћени производно услужни објекти, вањска освјетљења, тротоари и 
ограде, постројења и опрема намијењена продаји, залихе материјала, робе и 
учинака, ситан инвентар, краткорочно разграничени расходи, потраживања по 
основу трансфера и у комисију за попис именовано је лице које води евиденцију о 
промјенама на имовини и обавезама, што није у складу са чланом 4. и 14. став (1) 
Правилника. 

Ревизијом је утврђено да код ЈУ Туристичка организација Града Требиње комисија 
за попис није донијела план рада, извјештај о извршеном попису имовине и обавеза 
не садржи упоредни преглед стварног и књиговодственог стања пописане имовине 
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и обавеза, преглед количинских и вриједносних разлика између стварног и 
књиговодственог стања, пописна листа грађевинских објеката није усклађена са 
евиденцијом грађевинских објеката у ГКТ и нису презентоване пописне листе 
рачунарске мрежне опреме, производно-услужног инвентара и прецизне и оптичке 
опреме и комисија за попис, што није у складу са чланом 4., 17. став (1) и чланом 20. 
став (1) тачке 3. и 4. Правилника. 

Код ЈУ за предшколско образовање и васпитање „Наша радост“ Требиње у комисију 
за попис је именовано лице које води евиденцију о промјенама на имовини и 
обавезама, што није у складу са чланом 14. став (1) Правилника.  

Код ЈУ „Дом младих“ Требиње попис имовине и обавеза са 31.12.2021. године није 
завршен и усвојен од стране Управног одбора, који је наложио отклањање 
неправилности уочених од стране пописне комисије до 01.05.2022. године, али до 
дана завршетка ревизије није окончан, што није у складу са чланом 17. став (1) 
Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број 94/15 и 78/20).  

У Граду је успостављена функција интерне ревизије у организационом смислу у 
складу са захтјевима члана 19. Закона о систему интерних финансијских контрола у 
јавном сектору („Службени гласник Републике Српске“ број 91/16), Јединица за 
интерну ревизију основана је као посебна организациона јединица у којој су 
систематизована два радна мјеста (руководилац јединице интерне ревизије и 
интерни ревизор), а попуњено је радно мјесто руководиоца. План рада интерне 
ревизије за 2021. годину није донесен и извјештај о раду интерне ревизије за 2021. 
годину достављен Централној јединици за хармонизацију Министарства финансија 
Републике Српске и Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске, 
што није у складу са чланом 33. став (4) Закона о систему интерних финансијских 
контрола у јавном сектору Републике Српске. 

У току ревизије је именовано одговорно лице и покренута процедура за ангажовање 
консултантске куће за успостављање система финансијског управљања и контроле 
сходно одредбама члана 14. Закона o систему интерних финансијских контрола у 
јавном сектору Републике Српске. За 2021. годину није сачињен план рада на 
успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле, нису 
сачињени полугодишњи и годишњи извјештаји о спровођењу планираних активности 
на успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле, нису 
сачињене изјаве о достигнутом степену развоја система интерних финансијских 
контрола и о планираним мјерама за успостављање недостигнутог нивоа развоја 
система интерних финансијских контрола. Такође, није извршен опис процеса који 
се проводе, није састављена књига/мапа пословних процеса, нису идентификовани 
и процијењени ризици и урађена стратегија управљања ризицима сходно Упутству 
о начину и поступку провођења финансијског управљања и контроле („Службени 
гласник Републике Српске“ број 99/17).  

Сходно наведеном и под тачкама 4. и 6.1.2.1. извјештаја, успостављени систeм 
интeрних кoнтрoлa није обезбиједио усклађеност са важећим законима и другим 
прописима.   

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се:  

 приjeм зaпoслeних нa oдрeђeнo вриjeмe, збoг пoвeћaнoг oбимa пoслa, 
врши у склaду сa члaнoм 61. став (1) тачка 2. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, 

 Колективним уговором за запослене у Градској управи дефинишу 
коефицијенти за свако радно мјесто у оквиру платних група и да се 
за радна мјеста службеника у истој категорији и звању, односно за 
радна мјеста намјештеника на пословима исте сложености одређују 
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исти коефицијенти у складу са чланом 6. став (2. и 6.) Посебног 
колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске,   

 накнаде и отпремнине запосленим одобравају и исплаћују у складу са 
чланом 10. и 23. став (1) и став (2) тачка 1. Посебног колективног 
уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике 
Српске, 

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

Препоручује се директору ЈУ Центар за социјални рад Требиње да обезбиједи 
да се накнаде запосленим одобравају и исплаћују у складу са чланом 24. и 25. 
Посебног колективног уговора за запослене у области социјалне заштите 
Републике Српске. 
 
Препоручује се директору ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце 
„Наша радост“ Требиње да обезбиједи да се: 

 накнаде запосленим одобравају и исплаћују у складу са чланом 16. 
став (1) тачка 2. и чланом 29. Посебног колективног уговора за 
запослене у области образовања и културе Републике Српске,  

 уговори о привременим и повременим пословима закључују за 
послове који по својој природи не представљају послове за које се 
закључује уговор о раду у складу са чланом 204. Закона о раду. 

Препоручује се градоначелнику и директорима ЈУ Центар за социјални рад 
Требиње  и ЈУ Центар за информисање и образовање Требиње да обезбиједе 
да сe уговори о дјелу закључују за послове који су ван дјелатности 
послодавца у складу са чланом 205. Закона о раду. 

Препоручује се градоначелнику и директорима ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, ЈУ „Дом младих“ 
Требиње и ЈУ „Туристичка организација Града Требиње“ да обезбиједе да се 
поступци и процедуре провођења пописа имовине и обавеза и извјештавање 
врши у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и 
обавеза. 

4. Набавке 

Планом набавки заједно са измјеном плана јавних набавки за 2021. годину 
планирано је провођење 179 поступака набавки у укупној вриједности од 4.586.702 
КМ (без пореза на додату вриједност - у наставку ПДВ), од чега су радови 2.088.836 
КМ, робе 606.623 КМ и услуге 1.891.243 КМ. Планирано је 78 поступака путем 
директних споразума (333.460 КМ), 18 отворених поступака (3.314.165 КМ), 76 
поступака путем конкурентског захтјева за достављање понуда (871.556 КМ), пет 
поступака путем конкурса за израду идејног рјешења (24.785 КМ) и два поступка 
путем преговарачког поступка без објаве обавјештења (42.735 КМ). Такође, за 
поступке који нису планирани у 2021. години а реализовани су, донесене су посебне 
одлуке о покретању поступака сходно члану 17. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 38/14).  
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Према извјештају о реализацији плана јавних набавки у току године проведена су 
123 поступка јавних набавки укупне вриједности од 2.718.853 КМ (без ПДВ-а) или 
59% од планиране вриједности, од чега су радови 1.397.970 КМ, робе 504.495 КМ и 
услуге 816.388 КМ. Укупан број проведених поступака обухвата 78 директних 
споразума (339.426 КМ), 13 отворених поступака (1.743.088 КМ), 24 поступка путем 
конкурентског захтјева за достављање понуда (392.648 КМ), седам преговарачких 
поступка без објаве обавјештења (225.001 КМ) и један поступак према Анексу 2 дио 
Б (18.690 КМ).  

Према писаној информацији за потребе ревизије, разлог одступања плана од 
реализације јесте тај што је наступило умањење прихода због ситуације изазване 
пандемијом вируса корона и усмјеравање искључиво на приоритетне пројекте. 
Значајнији поступци који нису реализовани односе се на израду урбанистичког плана 
(170.940 КМ), главног извођачког пројекта за нови Клиничко-болнички центар 
Требиње (694.289 КМ), изградњу улице C-2 (401.709 КМ), рефлектора на стадиону 
Полице (726.494 КМ) и изградњу спортског терена (128.206 КМ).  

Ревизијским испитивањем у Градској управи обухваћено је 13 поступака укупне 
вриједности од 1.502.754 КМ без ПДВ-а, што чини 55% у односу на укупну уговорену 
вриједност набавки током 2021. године. Ревидирано је шест отворених поступака 
укупне вриједности од 1.247.261 КМ (набавка погонског горива 73.198 KM, рачунарске 
опреме за Друштвени дом 16.620 КМ, одржавање чистоће јавних површина, депоније и 
азила за псе 234.509 КМ, услуга одржавања јавних зелених површина и градског 
зеленила 109.402 КМ, поплочавање Старог града - фаза 4 у износу од 642.718 KM и 

реконструкција инфраструктуре у градским мјесним заједницама 170.814 KM), два 
конкурентска захтјева за достављање понуда укупне вриједности од 98.404 КМ 
(набавка рачунарске опреме 38.599 KM и хитне интервенције 59.805 KM), два 
преговарачка поступка без објаве обавјештења укупне вриједности 140.194 КМ 
(одржавање чистоће јавних површина, депоније и азила за псе 58.618 KM и интервентни 
радови на стадиону Полице 81.576) и три директна споразума укупне вриједности од  
16.895 КМ (набавка канцеларијског намјештаја 5.999 KM, ажурирање и измјена 
стратегије и програма безбједности саобраћаја Града 6.000 КМ, набавка постељине, 
мадраца и дека за кревете у планинарском дому 4.896 KM). Код набавке рачунарске 
опреме путем конкурентског захтјева за достављање понуда предвиђена је набавка 
рачунарa и рачунарскe опремe, мрежне опремe, сервера и лиценци, ласерских 
штампача и мултифункцијских уређаја (скенера), те фиксних телефона. С обзиром 
да је ријеч о више различитих предмета набавке који не припадају истој скупини 
односно сродним цјелинама, предмет набавке није подијељен у лотове како би 
предмети унутар сваког лота били хомогени односно што сличнији, а како би се 
осигурала максимална конкуренција, што није у складу са чланом 16. поменутог 
закона. 

Поред наведеног, вршено је дијељење предмета набавки проведених путем више 
директних споразума у најмањем износу од 158.989 КМ и то за набавку 
канцеларијског намјештаја (17.925 КМ), опреме за гријање, вентилацију и хлађење 
(11.941 КМ), безалкохолних пића за потребе бифеа (11.763 КМ), одржавање 
вертикалне сигнализације, семафора, стубова јавне расвјете (22.238 КМ), услуга 
израде зонинг планова (11.070 КМ), услуга израде регулационих планова (15.378 
КМ), услуга израде идејног рјешења (11.950 КМ), услуга израде пројеката (17.180 
КМ), набавка хемијског материјала за одржавање чистоће (19.228 КМ) и услуга 
штампања, графичке обраде, копирања и увезивања (32.257 КМ), што није у складу 
са чланом 15. став (6) и чланом 87. поменутог закона. 

Ревизијским испитивањем узорком обухваћених набавки код нижих буџетских 
корисника (ЈУ „Културни центар“ Требиње, ЈУ „Требињеспорт“ Требиње и ЈУ Развојна 
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агенција Града Требиње Тредеа) нису уочене материјално значајне неусклађености 
са одредбама поменутог закона. 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се поступци јавних набавки 
роба, услуга и радова конкурентским захтјевом и директним споразумом 
проводе у складу са чланом 15. став (6), чланом 16. и 87. Зaкoна o jaвним 
нaбaвкaмa. 

5. Припрема и доношење буџета 

Одлуком о усвајању буџета Града Требиње за 2021. годину („Службени гласник 
Града Требиње“ брoj 2/21) планирани су домаћи приходи, грантови, финансирање, 
буџетска потрошња по корисницима и остала буџетска потрошња у износу од 
30.798.000 КМ. С обзиром да је буџет Града Требиње за 2021. годину усвојен 
02.02.2021. године, у периоду од 01.01.2021. године па до ступања на снагу Одлуке 
о усвајању и Одлуке о извршењу буџета Града Требиње на снази је било 
привремено финансирање на основу првог тромјесечја буџета Града Требиње за 
2020. годину сходно члану 38. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
Републике Српске“ брoj 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).  

Одлуком о усвајању Ребаланса буџета Града Требиње за 2021. годину („Службени 
гласник Града Требиње“ број 10/21), Скупштина Града је усвојила ребаланс буџета 
у вриједности од 32.128.000 КМ.  

Ребалансом буџета планирани су порески приходи (12.134.000 КМ), непорески 
приходи (13.243.750 КМ), грантови (305.360 КМ) и трансфери између различитих 
јединица власти (960.260 КМ), примици за нефинансијску имовину (3.037.200 КМ), 
остали примици (1.019.975 КМ) и неутрошена намјенска средства из ранијег периода 
(1.427.455 КМ).     

Ребалансом су средства одобрена за расходе за лична примања (9.222.000 КМ), 
расходе по основу коришћења робе и услуга (4.735.280 КМ), расходе финансирања 
и друге финансијске трошкове (414.000 КМ), субвенције (673.500 КМ), грантове 
(4.477.080 КМ), дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова (2.991.710 КМ), расходе по судским рјешењима 
(90.000 КМ), трансфере између различитих нивоа власти (12.000 КМ), трансфере 
унутар исте јединице власти (22.500 КМ), буџетску резерву (20.000 КМ), издатке за 
нефинансијску имовину (7.013.160 КМ), издатке за отплату дугова (1.748.000 КМ) и 
остале издатке (708.770 КМ).  

Након усвајања ребаланса буџета проведене су реалокације средстава у укупној 
вриједности од 254.424 КМ, и то у Градској управи у вриједности од 196.784 КМ и код 
нижих буџетских корисника у вриједности од 57.640 КМ.   

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

6. Финансијски извјештаји 

Град је сачинио Консолидовани финансијски извјештај за кориснике буџета Града 
Требиња за 2021. годину у складу са чланом 26. Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“ број 
15/17) и обрасце финансијских извјештаја са Напоменама доставио Министарству 
финансија Републике Српске у складу са чланом 49. став (6) поменутог правилника.  

Приликом сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја за 2021. годину, 
Град је извршио консолидацију како је прописано чланом 123. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“ број 115/17 и 118/18) 
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укључивањем нето имовине/капитала ентитета под контролом (јавних установа и 
предузећа) и то АД „Комунално“ Требиње, ЈП „Водовод“ а.д.Требиње, Аграрни фонд 
Требиње, ЈУ „Базени“ Требиње, ЈКП „Паркинг сервис“ Требиње, ЈЗУ „Апотека“ 
Требиње, ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње, ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње и ЈУ „Екологија 
и безбједност“ Требиње.  

У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањена је информација везано за 
активности на Пројекту “Re Culture-Rebredinding kulturnih institucija ZB“. Главни 
водитељ пројекта је ЈУ „Културни центар“ Требиње, који је за потребе пројекта 
отворио посебан намјенски рачун ван ГКТ (по налогу делегације Европске комисије). 
ЈУ Развојна агенција Града Требиња Тредеа проводила је активности у оквиру 
програма Adrion (пројекти Еmoundergrounds и Pronacul) и за спровођење ИПА 
пројеката отворила је посебан намјенски рачун ван ГКТ на захтјев финансијера 
пројекта, а који су консолидовани у годишњем финансијском извјештају. 

6.1. Извјештај о извршењу буџета 

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

У обрасцима ПИБ и ПИФ, на позицији расподјела суфицита из претходног периода, 
исказано је коришћење неутрошених намјенских средстaва из ранијег периода у 
износу од 1.427.455 КM. Односе се на неутрошена намјенска средства у износу од 
800.000 КМ зa изгрaдњу Прaвoслaвнoг духoвнoг цeнтрa у Mркoњићимa у Требињу 
која су уплаћена од стране Владе Републике Српске у 2020. години пo oснoву Oдлукe 
o измјени и дoпуни Oдлукe o oдрeђивaњу приoритeтних прojeкaта из прoгрaмa jaвних 
инвeстициja Републике Српске зa финaнсирaњe из буџeтa у 2020. години, са 
расподјелом средстава („Службени гласник Републике Српске“ број 15/20) и 
неутрошена намјенска средства у износу од 627.455 КМ зa изгрaдњу Дневног цeнтрa 
за особе сa пoтeшкоћама у развоју у Требињу од стране Фoндaциje „С љубављу 
хрaбрим срцимa“ пo oснoву oдлукe Прeдсjeдника Републике Српске. 

У обрасцу ПИБ исказани су буџетски приходи и примици у износу од 29.999.713 КМ, 
што у односу на ребаланс буџета представља извршење од 93%, а извршење 
буџетских расхода и издатака је исказано у износу од 29.839.225 КМ, што у односу 
на ребаланс буџета представља извршење од 93%. 

Скупштина Града је на сједници одржаној дана 25.05.2022. године разматрала и 
усвојила Извјештај о извршењу буџета Града за 2021. годину („Службени гласник 
Града Требиње“ број 4/22). 

6.1.1. Приходи и примици 

Град је исказао укупне приходе и примитке на нивоу Консолидованог извјештаја о 
извршењу по рачуноводственим фондовима у ПИФ-у у износу од 33.315.330 КМ. У 
поступку консолидације извршена је елиминација у износу од 22.500 КМ, те приходи 
и примици након елиминације износе 33.292.830 КМ (приходи 30.687.380 КМ и 
примици 2.605.450 КМ). 

6.1.1.1 Приходи 

Укупни приходи су исказани у износу од 30.709.880 КМ, и то на фонду 01 (27.530.418 
КМ), фонду 03 (2.807.288 КМ) и фонду 05 (372.174 КМ). У поступку консолидације 
извршена је елиминација у износу од 22.500 КМ, те укупни приходи износе 
30.687.380 КМ, а односе се на пореске приходе, непореске приходе, грантове и 
трансфере између или унутар јединице власти.    
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Порески приходи су исказани су у износу од 12.913.786 КМ нa фонду 01, а највећим 
дијелом се односе на индиректне порезе дозначене од Управе за индиректно 
опорезивање (10.827.381 КМ), порезе на лична примања и приходе од самосталне 
дјелатности (1.238.481 КМ), порезе на имовину (711.475 КМ) и остале пореске 
приходе (52.334 КМ). 

Непорески приходи исказани у износу од 12.550.110 КМ, а односе се највећим 
дијелом на приходе од закупа и ренте (2.198.297 КМ), административне накнаде и 
таксе (117.299 КМ), комуналне накнаде и таксе (1.788.026 КМ), накнаде по разним 
основама (7.386.675 КМ), приходе од пружања јавних услуга (821.540 КМ), новчане 
казне (2.771 КМ) и остале непореске приходе (235.463 КМ). 

Приходи од закупа и ренте односе се на приходе од давања у закуп објеката (292.981 
КМ), земљишне ренте (1.901.904 КМ) и закупнине земљишта (3.412 КМ). 
Реализовани су на основу Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 
(''Службени гласник Града Требиње'' број 2/16, 6/17, 2/18, 3/19, 6/20 и 6/21) и Одлуке 
о утврђивању основице за обрачун ренте (''Службени гласник Града Требиње'' број 
3/20 и 6/21).  

Комуналне накнаде и таксе односе се на комуналне таксе на фирму (1.351.920 КМ), 
коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у 
пословне сврхе (97.433 КМ), приређивање музичког програма у угоститељским 
објектима (26.750 КМ), коришћење рекламних паноа (53.338 КМ), коришћење 
простора за паркирање моторних возила (25.404 КМ), боравишне таксе (221.181 КМ) 
и коришћење пословних просторија и пословних направа на води (12.000 КМ). 
Приходи од комуналних накнада и такси остварени су у складу са Одлуком о 
комуналним таксама („Службени гласник Града Требиња“ број 9/18 и 5/19). 

Накнаде по разним основама највећим дијелом се односе на накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта (2.786.459 КМ), коришћење минералних сировина (31.485 
КМ), промјену намјене пољопривредног земљишта (37.811 КМ), коришћење шума и 
шумског земљишта (19.266 КМ), заштиту вода које плаћају власници транспортних 
средстава за превоз нафте и нафтних деривата (72.834 КМ), испуштање отпадних 
вода (42.704 КМ), производњу електричне енергије добијене коришћењем 
хидроенергије (415.483 КМ), коришћење комуналних добара општег интереса  
(1.092.755 КМ), финансирање посебних мјера за заштиту од пожара (92.752 КМ), 
концесионе накнаде за коришћење природних добара (86.228 КМ) и концесиона 
накнада за коришћење електроенергетских објеката (2.695.447 КМ).   

Приходи од пружања јавних услуга односе се на приходе градских органа 
управљања (60.739 КМ) и властитих прихода буџетских корисника (760.801 КМ). 

Грантови су исказани у износу од 2.820.275 КМ и то на фонду 01 у износу од 315.073 
KM,  фонду 03 у износу од 2.413.002 КМ и фонду 05 у износу од 92.200 KM, а односе 
се на грантове из земље 2.657.420 КМ (293.354 КМ на фонду 01 и 2.364.066 КМ на 
фонду 03) и из иностранства 162.855 КМ (21.719 КМ на фонду 01, 48.936 КМ на 
фонду 03 и 92.200 КМ на фонду 05). 

Грантови из земље на фонду 01 највећим дијелом се односе на дозначена средства 
од МХ Електропривреда Републике Српске МП а.д. Требиње у износу од 100.000 КМ 
за суфинансирање набавке клавира ЈУ Музичка школа „Требиње“ Требиње.  

Грантови из земље на фонду 03 се односе на дозначена средства у износу од 
1.571.262 КМ од „Фондације Родољуб Драшковић“ на основу Споразума о начину 
реализације Пројекта изградње зграде Гимназије у Требињу сачињен између Града 
Требиња, Предсједника пословног система „Swisslion“ Tаково, задужбинар г-дин 
Родољуб Драшковић и фондације „Родољуб Драшковић-гимназија Требиње“ и  
„Херц Градња“ д.о.о. Билећа и дозначена средства од МХ Електропривреда 
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Републике Српске МП а.д. Требиње у износу од 600.000 КМ за изградњу 
Православног духовног центра у Мркоњићима и у износу од 80.000 КМ за ЈУ 
Гимназија „Јован Дучић“ Требиње. 

Трансфери између различитих јединица власти су исказани у износу од  
2.403.209 КМ (на фонду 01 у износу од 1.751.585 КМ, фонду 03 у износу од 394.150 
КМ и фонду 05 у износу од 257.474 КМ). 

Трансфери на фонду 01 највећим дијелом се односе на трансфер Владе Републике 
Српске у складу са Одлуком о измјенама и допунама одлуке о одређивању 
приоритетних пројеката из програма јавних инвестиција Републике Српске за 
финансирање из буџета у 2021. години („Службени гласник Републике Српске“ број 
98/21) за инфраструктурно опремање слободне зоне у Граду Требињу у износу од 
800.000 КМ, Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске за 
финансирање права по основу Закона о социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“ број 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20) у износу од 788.842 КМ и 
Републичког секретаријата за расељена лица за асфалтирање саобраћајнице у 
насељу Придворци-Ћатовића крак у износу од 70.000 КМ. 
Трансфери на фонду 03 највећим дијелом се односe на трансфер Министарства 
финансија Републике Српске за поплочавање Старог града у износу од 247.184 КМ и 
за изградњу Православног духовног центра u Мркоњићима у износу од 51.639 КМ.  
Трансфер на фонду 05 у потпуности се односи на трансфер Министарства финансија 
Републике Српске за санацију постројења за пречишћавање отпадних вода у 
Требињу.  

6.1.2.1.        Примици          

Примици су исказани у износу од 2.605.450 КМ (нa фонду 01 у износу од 2.469.295 
КМ и фонду 05 у износу од 136.155 КМ).  

Примици нa фонду 01 се највећим дијелом односе на примитке за нефинансијску 
имовину (1.425.530 КМ) и остале примитке (1.043.454 КМ).  

Примици за нефинансијску имовину се односе на примитке остварене по основу 
продаје земљишта (1.404.727 КМ) и примитке по основу продаје залиха материјала, 
учинака и робе (20.803 КМ).  

Остали примици се односе на примитке по основу поврата ПДВ-а (812.492 КМ),  
примитке од ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске по основу 
рефундација накнада плата за вријеме породиљског одсуства (99.284 КМ) и Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске по основу рефундација плата за вријеме 
боловања (131.678 KМ). 
 
Примици нa фонду 05 се односе на остале примитке по основу затворених аванса у 
текућој години, датих у претходној или ранијим годинама.  

6.1.2. Расходи и издаци 

Расходи и издаци су исказани у укупном износу од 32.768.064 КМ, и то на фонду 01 
у износу од 29.839.225 КМ (расходи 21.476.051 КМ и издаци 8.363.174 КМ), фонду 02 
у износу од 6.990 КМ (расходи 3.490 КМ и издаци 3.500 КМ), фонду 03 у износу од 
2.076.522 КМ (расходи 123.266 КМ и издаци 1.953.256 КМ) и фонду 05 у износу од 
845.327 КМ (расходи 325.409 КМ и издаци 519.918 КМ). У процесу консолидације 
елиминисан је износ од 22.500 КМ који се односи на трансфере унутар исте јединице 
власти, те расходи и издаци након елиминације износе укупно 32.745.564 КМ 
(расходи 21.905.716 КМ и издаци 10.839.848 КМ).   
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6.1.2.1.    Расходи      

Расходи за лична примања запослених су исказани у износу од 9.065.244 КМ и то   
на фонду 01 у износу од 9.048.171 KM, на фонду 03 у износу од 13.433 KM и на фонду 
05 у износу од 3.640 KM. Односе се на расходе за бруто плате запослених (7.399.908 
КМ), расходе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада (1.474.349 КМ), расходе за накнаду плата запослених за вријеме 
боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата (117.965 КМ) и расходе 
за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) у износу од 73.022 КМ.  

Расходи за бруто плате запослених исказани су на фонду 01 у износу од 7.389.778 
КМ, фонду 03 у износу од 6.840 КМ и на фонду 05 у износу од 3.290 КМ. Бруто плате 
чине расходи за основну плату (4.577.231 КМ), увећање основне плате по основу 
радног стажа и осталим основама (247.216 КМ), порез на плате (139.164 КМ) и 
збирне доприносе (2.436.297 КМ).  

Лична примања запослених у Градској управи су дефинисана одредбама 
Колективног уговора за запослене у Градској управи Града Требиње и Одлуком о 
висини плата функционера Града Требиња („Службени гласник Града Требиње“ број 
3/19), а лична примања код нижих буџетских корисника су дефинисана 
посебним/појединачним колективним уговорима и интерним правилницима (додатно 
је образложено у тачки 3. извјештаја). 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада исказани су на фонду 01 у износу од 1.467.406 КМ, фонду 03 у износу 
од 6.593 КМ и на фонду 05 у износу од 350 КМ. Односе се на расходе за накнаде за 
превоз на посао и са посла (26.693 КМ), топли оброк (708.269 КМ), регрес (115.730 
КМ), јубиларне награде (22.880 КМ), дневнице за службена путовања у земљи и 
иностранству (33.791 КМ), остале накнаде (17.979 КМ),  порезе (83.704 КМ) и збирне 
доприносе на накнаде (465.303 КМ). 

Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства 
и осталих накнада плата су у цјелокупном износу од 117.956 КМ исказани на фонду 
01. Односе се на накнаде плата за вријеме боловања које се не рефундирају (72.964 
КМ), накнаде плата за вријеме породиљског одсуства које се не рефундирају (593 
КМ), накнаде плата за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада 
плата које се не рефундирају – порез на доходак (1.821 КМ), увећање накнаде плата 
по основу радног стажа за вријеме боловања које се не рефундирају (2.942 КМ) и 
доприносе на наведене накнаде (39.645 КМ).  

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) односе се на расходе за 
отпремнине по колективном уговору (12.602 КМ), новчане помоћи приликом рођења 
дјетета (11.920 КМ), у случају смрти запосленог  (6.854 КМ), у случају смрти члана 
уже породице (26.601 КМ), теже болести и инвалидности (6.794 КМ) и накнаде 
поводом 8. марта (8.250 КМ). Накнаде поводом 8. марта нису предвиђене одредбама 
Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске, Посебног колективног уговора за запослене у области социјалне 
заштите Републике Српске и Посебног колективног уговора за запослене у области 
образовања и културе Републике Српске. 

Расходи по основу коришћења робe и услуга су исказани у укупном износу од 
4.623.707 КМ и то на фонду 01 (4.332.809 KM), фонду 02 (3.490 КМ), фонду 03 (91.431 
KM) и фонду 05 (195.977 KM). Односе се на расходе по основу закупа у износу од 
1.140 КМ на фонду 01, утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга у износу од 838.029 КМ (на фонду 01 836.929 КМ и фонду 03 
1.100 КМ), режијског материјала у износу од 149.007 КМ (на фонду 01 142.564 КМ, 
фонду 03 2.330 КМ и фонду 05 4.113 КМ), материјала за посебне намјене у износу 
од 184.169 КМ (на фонду 01 180.819 КМ и фонду 03 3.350 КМ), расходе текућег 
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одржавања у износу од 392.349 КМ (на фонду 01 388.563 КМ, фонду 03 2.176 КМ и 
фонду 05 1.610 КМ), путовања и смјештаја у износу од 200.612 КМ (на фонду 01 
191.547 КМ, фонду 03 5.162 КМ и фонду 05 3.903 КМ), стручних услуга у износу од 
493.451 КМ (на фонду 01 378.097 КМ, фонду 02 3.490 КМ, фонду 03 52.273 КМ и 
фонду 05 59.591 КМ), услуга одржавања јавних површина и заштите животне 
средине у износу од 1.355.013 КМ на фонду 01 и остале некласификоване расходе 
у износу од 1.009.937 КМ (на фонду 01 858.137 КМ, фонду 03 25.040 КМ и фонду 05 
126.760 КМ).  

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга односе се на расходе по основу утрошка енергије (456.926 КМ), за комуналне 
услуге (215.209 КМ), за комуникационе услуге (158.985 КМ) и услуге превоза и 
премјештаја (5.809 КМ). 

Расходи за режијски материјал односе се на расходе за канцеларијски материјал 
(86.555 КМ), материјал за одржавање чистоће (46.323 КМ), стручну литературу, 
часописе и дневну штампу (7.577 КМ) и остали режијски материјал (2.109 КМ). 
Расходи за материјал за посебне намјене односе се на расходе за материјал за 
пољопривреду (1.997 КМ), медицински материјал (6.496 КМ), материјал за 
образовање, науку, културу и спорт (63.460 КМ), специјални материјал (11.860 КМ) и 
остали материјал за посебне намјене (101.256 КМ). 
Расходи за текуће одржавање односе се на расходе за текуће одржавање зграда 
(80.139 КМ), текуће одржавање осталих грађевинских објеката (265.525 КМ), текуће 
одржавање опреме (39.511 КМ) и остало текуће одржавање (3.388 КМ). Стратегија 
развоја локалних путева и улица у насељу није донесена, али је донесена Одлука о 
покретању поступка јавне набавке за израду стратегије и закључен уговор са „Пут 
инжењеринг“ д.о.о. Требиње у току ревизије. 
Расходи по основу путовања и смјештаја односе се на расходе по основу путовања 
и смјештаја у земљи (17.410 КМ), у иностранству (9.338 КМ) и по основу утрошка 
горива (164.799 КМ). 

Расходи за стручне услуге односе се на расходе за услуге финансијског 
посредовања (5.883 КМ), услуге осигурања (36.072 КМ), услуге информисања и 
медија (203.120 КМ), ревизијске и рачуноводствене услуге (8.281 КМ), правне и 
административне услуге (17.438 КМ), услуге процјене и вјештачења (3.848 КМ), 
компјутерске услуге (32.841 КМ) и остале стручне услуге (70.614 КМ). Расходи за 
услуге информисања и медија највећим дијелом се односе на расходе за услуге 
штампања, графичке обраде, копирања, увезивања (106.211 КМ), услуге 
објављивања тендера, огласа и информативних текстова (18.387 КМ), услуге 
рекламе и пропаганде (62.771 КМ) и остале услуге информисања и медија (15.032 
КМ). На расходима за услуге рекламе и пропаганде и односа са јавношћу код 
Туристичке организације Града Требиње евидентирани су расходи за остале услуге 
превоза и премјештаја (5.252 КМ), расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу (5.317 
КМ), остали непоменути расходи (8.860 КМ) и остали текући грантови у земљи (7.000 
КМ) у укупном износу од 26.429 КМ, што није у складу са чланом 92. и 95. Правилника 
о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“ број 98/16, 115/17 и 
118/18).  

Расходи за услуге одржавања јавних површина односе се на расходе за услуге 
одржавања зелених површина (159.996 КМ), услуге чишћења јавних површина 
(269.834 КМ), по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама (763.424 
КМ), по основу утрошка воде на јавним површинама (64.847 КМ), за остале услуге 
одржавања јавних површина (72.822 КМ) и за услуге заштите животне средине 
(24.090 КМ).  
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Остали некласификовани расходи исказани су у износу од 1.009.937 КМ (на фонду 
01 858.137 КМ, фонду 03 25.040 КМ и фонду 05 126.760 КМ).  

Остали некласификовани расходи на фонду 01 односе се на расходе за стручно 
усавршавање запослених (10.868 КМ), бруто накнаде за рад ван радног односа 
(357.056 КМ), по основу репрезентације (251.300 КМ), по основу пореза, доприноса и 
непореских накнада на терет послодавца (133.339 КМ) и остале непоменуте расходе 
(105.574 КМ). 

Остали некласификовани расходи на фонду 03 односе се на расходе по основу 
бруто накнада по уговору о дјелу (15.255 КМ), остале бруто накнаде за рад ван 
радног односа (4.084 КМ) и расходе по основу организације, пријема, манифестација 
и сл. (2.414 КМ).  

Остали некласификовани расходи на фонду 05 исказани су код ЈУ Културни центар 
Требиње (31.420 КМ) и ЈУ Развојна агенција Града Требиња Тредеа (95.340 КМ). 

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа исказани су у износу од 376.394 
КМ, а односе се на расходе за бруто накнаде волонтерима (5.559 КМ), члановима 
комисија и радних група (13.264 КМ), скупштинским посланицима и одборницима 
(20.555 КМ), по уговору о дјелу (276.571 КМ), за привремене и повремене послове и 
уговор о допунском раду (44.997 КМ) и за остале бруто накнаде за рад ван радног 
односа (15.448 КМ). Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу исказани су у  
Градској управи (123.889 КМ), ЈУ Центар за социјални рад Требиње (41.404 КМ), ЈУ 
за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње (9.371 КМ) 
и код осталих нижих буџетских корисника у износу од 102.007 КМ.  

Расходи по основу репрезентације односе се највећим дијелом на расходе по основу 
репрезентације у земљи (53.310 КМ), организације пријема, манифестација и сл. 
(153.120 КМ), расходи за поклоне (36.115 КМ) и остале расходе по основу 
репрезентације (8.538 КМ). На расходима по основу организације пријема, 
манифестација и слично евидентирани су грантови код Туристичке организације 
Града Требиње у износу од 5.000 КМ Градском КУД „Alat Swisslion“ Требиње по 
основу спонзорства, што није у складу са чланом 92.  и 95. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.  

Расходи финансирања и други финансијски трошкови су исказани у износу од 
413.406 КМ, а односе се на расходе по основу камата на примљене зајмове у земљи. 

Субвенције су исказане у износу од 554.884 KM и то на фонду 01 у износу од 539.884 
KM и фонду 03 у износу од 15.000 KM.  

Субвенције на фонду 01 односе се на субвенције јавним нефинансијским субјектима 
(196.675 КМ) и субвенције нефинансијским субјектима (343.209 КМ). 

Субвенције јавним нефинансијским субјектима се односе на субвенције 
нефинансијским субјектима у области саобраћаја и веза (185.137 КМ) за 
субвенционисање „Lux Travel“ д.о.о. Требиње и „Ubla-tours“ д.о.о. Требиње који 
обављају услуге превоза путника у градском и приградском превозу због 
ублажавања посљедица насталих усљед вируса корона и субвенције 
нефинансијским субјектима у осталим областима (11.538 КМ) које се односе на 
субвенције послодавцима из јавног сектора чије је сједиште у Требињу за 
коришћење финансијских средстава које обезбјеђује Град ради обезбјеђења услова 
за обављање волонтерског рада особама са вишом и високом стручном спремом. 

Субвенције нефинансијским субјектима обухватају субвенције нефинансијским 
субјектима у области грађевинарства (4.829 КМ) које се односе на субвенције ренте 
и трошкова уређења градског грађевинског земљишта у поступку легализације 
бесправно изграђених објеката и субвенције нефинансијским субјектима у осталим 
областима (353.380 КМ). Субвенције нефинансијским субјектима у осталим 
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областима се односе на субвенције послодавцима за коришћење средстава по 
Програму подршке запошљавања дјеце погинулих бораца, РВИ и њихове дјеце и 
демобилисаних бораца Војске Републике Српске и њихове дјеце, послодавцима за 
коришћење средстава за запошљавање и самозапошљавање циљних категорија у 
привреди, јавним предузећима чији је оснивач Град за санирање посљедица 
пандемије вируса корона, незапосленим лицима за коришћење средстава за 
самозапошљавање у 2021. години и послодавцима ради обезбјеђења услова за 
обављање приправничког стажа особама са високом стручном спремом. 

Грантови су исказани у укупном износу од 4.478.157 КМ (4.352.365 КМ фонд 01 и 
125.792 КМ фонд 05), а  односе се на грантове у иностранству 152.258 КМ (на фонду 
01 у износу од 39.600 КМ и на фонду 05 у износу од 112.658 КМ) и грантове у земљи 
4.325.899 КМ (на фонду 01 у износу од 4.312.765 КМ и на фонду 05 у износу од 13.134 
КМ). Грантови на фонду 05 евидентирани су ван ГКТ код ЈУ Културни центар 
Требиње по основу ИПА пројеката. 

Текуће грантове непрофитним субјектима у земљи чине текући грантови 
политичким организацијама и удружењима (42.206 КМ), хуманитарним 
организацијама и удружењима (97.700 КМ), спортским и омладинским 
организацијама и удружењима (916.538 КМ), етничким и вјерским организацијама и 
удружењима (2.750 КМ), организацијама и удружењима за афирмацију породице и 
заштиту права жена, дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и особа са 
инвалидитетом (86.500 КМ), организацијама и удружењима у области здравствене и 
социјалне заштите (1.200 КМ), у области економског и привредног развоја (15.000 
КМ) и остале текуће грантове непрофитним субјектима у земљи (409.550 КМ). 

Остали текући грантови у земљи односе се на текуће грантове јавним 
нефинансијским субјектима у области пољопривреде (994.880 КМ), нефинансијским 
субјектима у области образовања, научно-истраживачке дјелатности, културе, 
информација, здравства, социјалне заштите, заштите животне средине и комуналне 
дјелатности, осим јавних (516.889 КМ), текуће грантове појединцима (37.368 КМ) и 
јавним нефинансијским субјектима у области образовања, научно-истраживачке 
дјелатности, културе, информација, здравства, социјалне заштите, заштите животне 
средине и комуналне дјелатности у износу од 808.384 КМ (ЈУ Екологија и 
безбједност Требиње, ЈЗУ Дом здравља Требиње и ЈЗУ Болница Требиње). Град је 
дозначио средства на име једнократне новчане помоћи запосленим за санацију 
штете настале као посљедица вируса корона ЈЗУ Дом здравља Требиње у износу 
од 200.000 КМ и ЈЗУ Болница Требиње у износу од 47.372 КМ. 

На грантовима нефинансијским субјектима у области образовања, научно 
истраживачке дјелатности, културе, информација (осим јавних) евидентирани су  
расходи за услуге извјештавања и медијског представљања према уговорима 
закљученим са „Алтернативна телевизија“ д.о.о. Бања Лука и „Херцег РТВ“ д.о.о. 
Требиње и испостављеним фактурама, у најмањем износу од 33.719 КМ, што није у 
складу са чланом 92. и 95. Правилника о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи односе се на капиталне 
грантове етничким и вјерским организацијама (46.950 КМ), организацијама и 
удружењима за адаптацију стамбених јединица родитељима погинулих бораца 
(95.144 КМ) и организацијама и удружењима у области економске и привредне 
сарадње (60.000 КМ). 

Остали капитални грантови у земљи односе се на капиталне грантове јавним 
нефинансијским субјектима у области пољопривреде (75.997 КМ), нефинансијским 
субјектима у области пољопривреде (100.000 КМ) и остале капиталне грантове 
појединцима (5.408 КМ). 
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Додјела средстава гранта вршена је према интерним актима/правилницима којима 
су утврђени начин и критеријуми расподјеле средстава. 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова су исказане у износу од 2.696.344 КМ и то на фонду 01 у износу 
од 2.692.942 KM и на фонду 03 у износу од 3.402 KM, а односе се на дознаке 
грађанима (2.380.913 КМ) и дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите (315.431 
КМ). Дознаке грађанима највећим дијелом у износу од 1.525.492 КМ су исплаћене од 
стране Центра за социјални рад Требиње. 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови су исказани у износу од 
413.341 КМ, а односе се на расходе по основу камата на зајмове примљене од 
банака.  

Расходи по судским рјешењима су исказани у износу од 67.316 КМ, а односе се 
највећим дијелом на расходе по основу главнице дуга (53.250 КМ), камате (12.211 
КМ) и адвокатских и правних услуга (920 КМ).  

Трансфери између различитих јединица власти су исказани у износу од 6.658 КМ, 
а односе се највећим дијелом на трансфере осталим јединицама власти (5.276 КМ). 

Препоручује се градоначелнику и директору Туристичке организације Града 
Требиње да обезбиједе да се расходи роба и услуга и грантови евидентирају 
у складу са чланом 92. и 95. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

6.1.2.2.      Издаци                  

Издаци су исказани у износу од 10.836.348 КМ (8.363.174 КМ на фонду 01, 3.500 КМ 
на фонду 02, 1.953.256 КМ на фонду 03 и 519.918 КМ на фонду 05). Односе се на 
издатке за нефинансијску имовину, издатке за отплату дугова и остале издатке.   

Издаци за нефинансијску имовину су исказани у износу од 7.897.912 КМ (6.076.887 
КМ на фонду 01, 3.500 КМ на фонду 02, 1.518.336 КМ на фонду 03 и 299.189 КМ на 
фонду 05). Односе се на издатке за изградњу и прибављање зграда и објеката 
(4.620.322 КМ), инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката (857.032 КМ), набавку постројења и опреме (981.551 КМ), инвестиционо 
одржавање опреме (16.078 КМ), нематеријалну произведену имовину (372.076 КМ), 
прибављање земљишта (1.014.000 КМ) и издатке за залихе материјала, робе, ситног 
инвентара, амбалаже и сл. (36.853 КМ).       

Издаци за нефинансијску имовину на фонду 01 се односе се на издатке за изградњу 
и прибављање зграда и објеката (3.143.479 КМ), инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (596.847 КМ), набавку постројења и 
опреме (901.699 КМ), инвестиционо одржавање опреме (16.078 КМ), нематеријалну 
произведену имовину (368.731 КМ), прибављање земљишта (1.014.000 КМ) и 
издатке за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и сл. (36.853 КМ).       

Издаци за нефинансијску имовину на фонду 03 се односе на издатке за изградњу и 
прибављање зграда и објеката (1.187.981 КМ), инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (260.185 КМ), набавку постројења и 
опреме (66.025 КМ) и нематеријалну произведену имовину (3.345 КМ).       

Издаци за нефинансијску имовину на фонду 05 се односе на издатке за изградњу и 
прибављање зграда и објеката (288.862 КМ) и набавку постројења и опреме (10.327 
КМ)  

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката су исказани у износу од 
4.620.322 КМ (3.143.479 КМ на фонду 01, 1.187.981 КМ на фонду 03 и 288.862 КМ на 
фонду 05).  
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Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката на фонду 01 се највећим 
дијелом односе на издатке за изградњу и прибављање стамбених објеката за 
посебне социјалне групе (39.235 КМ), објеката здравствених и социјалних 
институција (765.328 КМ), осталих објеката (46.800 КМ), путева (782.498 КМ), 
вањског освјетљења и тротоара (300.000 КМ), водовода и канализација (219.379 КМ) 
и прибављање спортско-рекреативних терена (132.957 КМ). У оквиру поменутих 
издатака, у складу са чланом 96. став (5) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике, на крају обрачунског периода извршено је резервисање расположивих 
средстава на ставкама планираним у буџету у складу са закљученим уговорима о 
извођењу радова на изградњи објеката у износу од 1.961.514 КМ.  Највећим дијелом 
се односи на изградњу Православног духовног центра у Мркоњићима (346.668 КМ), 
Дневног центра за особе са потешкоћама у развоју (450.332 КМ), Ватрогасног дома 
(46.800 КМ), спортског терена Ложиона (37.953 КМ), инфраструктуре у пословној 
зони Волујац (61.115 КМ), изградњу рефлектора на стадиону Полице (300.000 КМ) и 
за изградњу саобраћајнице и инфраструктурно опремање земљишта у новим 
урбаним зонама (660.000 КМ). 

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката на фонду 03 се односе на 
издатке за изградњу зграде Гимназије (1.136.342 КМ) и издатке за изградњу 
Православног духовног центра у Мркоњићима (51.639 КМ).  

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката на фонду 05 се односе на 
издатке за изградњу водовода, канализације и пречистача отпадних вода у Граду. 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
су исказани у износу од 857.032 КМ (на фонду 01  596.847 КМ и фонду 03 260.185 КМ).  

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката на фонду 01 односе сe на издатке за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију канцеларијских објеката (96.574 КМ), објеката 
образовних институција (86.462 КМ), спортско-рекреативних терена (17.870 КМ), 
осталих пословних објеката (53.800 КМ), путева и ауто путева (302.370 КМ) и вањског 
освјетљења и тротоара (39.772 КМ). У оквиру ових издатака у складу са чланом 96. 
став (5) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, на крају обрачунског периода 
извршено је резервисање расположивих средстава на ставкама планираним у буџету 
у складу са закљученим уговорима о извођењу радова на реконструкцији и адаптацији 
зграда и објеката у износу од 316.924 КМ. Односи се на инвестиционо одржавање 
локалне путне инфраструктуре у руралним мјесним заједницама (99.997 КМ), 
градским мјесним заједницама (199.853 КМ) и за реконструкцију пословног простора 
за потребе Друштвеног центра (17.076 КМ). 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката на фонду 03 односе се на издатке за поплочавање Старог града (247.185 
КМ), адаптацију ЈУ Матични музеј Херцеговине у Требињу (10.000 КМ) и ЈУ за 
предшколско образовање и васпитање “Наша радост“ Требиње (3.000 КМ).  

Издаци за набавку постројења и опреме су исказани у износу од 981.551 КМ (901.699 
КМ на фонду 01, 3.500 КМ на фонду 02, 66.025 КМ на фонду 03 и 10.327 КМ на фонду 
05).   

Издаци за набавку постројења и опреме на фонду 01 се највећим дијелом односе 
на издатке за набавку превозних средстава (59.900 КМ), канцеларијске опреме, 
алата и инвентара (59.819 КМ), комуникационе и рачунарске опреме (142.876 КМ), 
гријне, расхладне и заштитне опреме (130.389 КМ), опреме за образовање, науку, 
културу и спорт (31.919 КМ), производно-услужне опреме, алата и инвентара (4.445 
КМ), осталих постројења и опреме (44.637 КМ), ватрогасне опреме (15.000 КМ), 
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комуналне опреме (89.534 КМ), музичке опреме (212.670 КМ), библиотечке књиге 
(5.073 КМ), музејских експоната (6.400 КМ), сценске и позоришне опреме (3.768 КМ), 
машина и уређаја (35.258 КМ) и остале опреме (25.209 КМ). У оквиру ових издатака  
је на крају обрачунског периода извршено резервисање средстава у износу од 
175.311 КМ које се односи се на набавку два возила за комуналну полицију (59.900 
КМ), косилице, тримера и дувалице (39.100 КМ), набавку намјештаја  и рачунарске 
опреме за Друштвени центар и канцеларије мјесних заједница (28.771 КМ), набавку 
и уградњу система за третман отпадних вода за Планински дом Убла (10.495 КМ), 
канцеларијског намјештаја (24.958 КМ) и набавку против-пожарних апарата за 
потребе Градске управе и мјесних заједница (3.317 КМ).  

Издаци за набавку постројења и опреме на фонду 03 се односе на набавку превозних 
средстава (15.079 КМ), опреме за образовање, науку и културу (10.175 КМ), 
рачунарске опреме (6.839 КМ), комуникационе опреме (25.756 КМ) и издатке за 
специјалну опрему (8.176 КМ). 

Издаци за инвестиционо одржавање опреме се односе на инвестиционо одржавање 
ватрогасних возила (9.526 КМ) и мјерних и контролних инструмената (6.552 КМ). 

Издаци за нематеријалну произведену имовину су исказани у износу од 372.076 КМ 
(на фонду 01 368.731 КМ и фонду 03 3.345 КМ).  

Издаци за нематеријалну произведену имовину на фонду 01 највећим дијелом се 
односе на издатке за урбанистички план Града у износу од 200.000 КМ, израду 
разних пројеката (119.587 КМ), регулационих планова (20.971 КМ), зонинг планова 
(9.957 КМ) и студија изводљивости (7.020 КМ). У оквиру ових издатака је на крају 
обрачунског периода извршено резервисање средстава у износу од 336.220 КМ, које 
се највећим дијелом се односи на главни пројекат за зграду за љекаре и професоре 
медицине (41.999 КМ), главни пројекат приступног пута са инфраструктуром за 
аеродром (41.999 КМ) и за урбанистички план (200.000 КМ). 

Издаци за прибављање земљишта су исказани у износу од 1.014.000 КМ, а односе 
се на прибављање градског грађевинског земљишта за које је на крају обрачунског 
периода извршено резервисање средстава у износу од 550.603 КМ.  

Издаци за отплату дугова су исказани у износу од 1.747.449 КМ на фонду 01, а 
односе се на издатке за отплату главнице примљених зајмова у земљи и издатке за 
отплату дугова према другим јединицама власти (тачка 6.3.2.1. извјештаја). 

Остали издаци су исказани у износу од 1.194.487 КМ (538.838 КМ на фонду 01, 
434.920 КМ на фонду 03 и 220.729 КМ на фонду 05).  

Остали издаци на фонду 01 односе се на издатке по основу ПДВ-а (290.136 КМ), 
издатке за накнаде плата за вријеме породиљског одсуства (121.202 КМ) и издатке за 
накнаде плата за вријеме боловања (127.500 КМ) који се рефундирају од фондова 
обавезног социјалног осигурања.  

Остали издаци на фонду 03 односе се на издатке по основу датих аванса у земљи 
који ће се затворити у сљедећој или наредним годинама (аванс у износу од 173.728 
КМ дат је Друштву за производњу, унутрашњу и спољну трговину „IATСтандард“ д.о.о. 
Требиње за извођење браварских радова, израду и постављање алуминијских 
прозора и врата, набавку и допрему инокс сидра за фасаду на згради Гимназије и 
аванс у износу 261.192 КМ дат је „Драган Шишковић“ д.о.о. Требиње за извођење 
радова на изради камена и монтажи камене фасаде на згради Гимназије. 

Остали издаци на фонду 05 се односе на издатке по основу датих аванса у земљи 
(дати аванс 220.729 КМ „Pemas M“ д.o.o. Нoвo Гoрaждe за набавку специјализоване 
опреме за Територијалну ватрогасну јединицу Требиње која се набавља у оквиру 
програма “IPA CBC Trilaterale“ Хрватскa, БиХ, Црнa Гoрa). Издаци по основу датих 
аванса у земљи односе се на дате авансе који нису затворени у текућој години  и  на 
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дан билансирања евидентирани су у оквиру осталих издатака сходно члану 79. став 
(4) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике.  

6.1.3. Буџетски резултат  

У обрасцу ПИФ исказан је буџетски суфицит у износу од 2.309.282 КМ и представља 
збир бруто буџетског суфицита у износу од 8.781.664 КМ и нето издатака за 
нефинансијску имовину исказаних у негативном износу од 6.472.382 КМ. Исказани 
бруто буџетски суфицит представља разлику између буџетских прихода (30.687.380 
КМ) и буџетских расхода (21.905.716 КМ), а нето издаци за нефинансијску имовину 
исказани у негативном износу 6.472.382 КМ представљају разлику између примитака 
(1.425.530 КМ) и издатака за нефинансијску имовину (7.897.912 КМ).       

6.1.4. Нето финансирање 

Нето финансирање исказано у негативном износу од 1.101.148 КМ представља збир 
примитака по основу финансијске имовине (311 КМ), осталих примитака (1.179.609 
КМ) и неутрошених намјенских средстава из ранијег периода (660.868 КМ), а 
умањено по основу издатака за отплату дугова (1.747.449 КМ) и осталих издатака 
(1.194.487 КМ). 

6.1.5. Разлика у финансирању 

Разлика у финансирању je исказана у износу од 1.208.134 КМ, а чине је буџетски 
суфицит у износу од 2.309.282 КМ и нето финансирање исказано у негативном 
износу од 1.101.148 КМ.  

6.2. Биланс успјеха 

Приходе и расходе исказане у Билансу успјеха чине буџетски приходи и расходи који 
су исказани у извјештајима о извршењу буџета (ПИБ и ПИФ који су објашњени под 
тачкама 6.1.1.1. и 6.1.2. извјештаја) и приходи и расходи обрачунског карактера. 

6.2.1. Приходи 

Приходи у Билансу успјеха су исказани у износу од 34.320.977 КМ, а чине их порески 
и непорески приходи, грантови и трансфери између различитих јединица власти 
(тачкa 6.1.1.1. извјештаја) и приходи обрачунског карактера.  

Приходи обрачунског карактера су исказани у износу од 3.633.597 КМ, а односе се 
на приходе обрачунског карактера по основу пореских и других фискалних прописа 
који су евидентирани на основу Извјештаја из јединствене евиденције о 
пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01-31.12.2021. године од Пореске 
управе Републике Српске (68.320 КМ), приходе од усклађивања вриједности сталне 
имовине (145.374 КМ), наплаћена сумњива и спорна потраживања од Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске за рефундацију боловања (94.231 КМ), 
приходе обрачунског карактера по основу преноса имовине од осталих јединица 
власти (1.045.480 КМ), остале приходе обрачунског карактера (2.267.514 КМ), 
добитке од продаје имовине (3.218 КМ) и помоћи у натури (9.460 КМ). 

6.2.2. Расходи 

Расходи у Билансу успјеха су исказани у износу од 26.805.300 КМ, а чине их расходи 
за лична примања запослених, расходи по основу коришћења робе и услуга, расходи 
финансирања и други финансијски трошкови, субвенције, грантови, дознаке на име 
социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова, 
расходи по судским рјешењима и трансфери (тачка 6.1.2. извјештаја) и расходи 
обрачунског карактера. 
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Расходи обрачунског карактера су исказани у износу од 4.899.584 КМ, а углавном 
се односе на расходе по основу набавне вриједности реализованих залиха (34.144 
КМ), расходе по основу амортизације (2.769.223 КМ), расходе од усклађивања 
вриједности имовине (2.073.488 КМ), дате помоћи у натури (15.859 КМ) и губитке по 
основу расходовања опреме (6.868 КМ). 

Расходи по основу амортизације односе се на расходе по основу амортизације 
стамбених, грађевинских, саобраћајних и пословних објеката и простора (2.127.245 
КМ), опреме (526.693 КМ), инвестиционе имовине (37.137 КМ) и нематеријалне 
имовине (78.148 КМ). Приликом обрачуна амортизације примијењене су стопе 
прописане Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске 
кориснике („Службени гласник Републике Српске” број 110/16). 

Расходи по основу усклађивања вриједности имовине односе се на расходе по основу 
корекције ненаплаћених потраживања (старијих од годину дана) за комуналне 
накнаде и таксе, накнаде за ренту и уређење градског грађевинског земљишта 
(243.139 КМ), расходе од усклађивања вриједности нефинансијске имовине 
(1.715.480 КМ) и расходе по основу евидентираних спорних потраживања из 
Извјештаја из јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима за 
период 01.01-31.12.2021. године који је достављен од Пореске управе Републике 
Српске (114.869 КМ). 

6.2.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха, као разлика прихода у износу од 34.320.977 КМ и расхода у 
износу од 26.805.300 КМ, исказан је финансијски резултат у износу од 7.515.677 КМ.  

6.3. Биланс стања 

6.3.1. Актива 

На дан 31.12.2021. године исказана је пословна актива бруто вриједности 
604.512.652 КМ, исправке вриједности 48.095.657 КМ и нето вриједности 556.416.995 
КМ. Пословну активу чини текућа имовина и стална имовина.  

6.3.1.1. Текућа имовина 

Текућа имовина исказана у износу од 25.155.183 КМ бруто вриједности, 10.594.548 
КМ исправке вриједности и 14.560.635 КМ нето вриједности односи се на 
краткорочну финансијску имовину и разграничења у нето износу од 14.254.455 КМ и 
нефинансијску имовину у текућим средствима у нето износу од 306.180 КМ.  

Краткорочна финансијска имовина и разграничења се односе на готовину и 
готовинске еквиваленте (7.370.462 КМ), краткорочна потраживања (5.126.652 КМ), 
краткорочна разграничења (805.589 КМ) и краткорочну финансијску имовину и 
разграничења из трансакција са другим јединицама власти (951.752 КМ).  

Краткорочна потраживања су исказана у износу од 15.701.114 КМ бруто вриједности, 
10.574.462 КМ исправке вриједности и 5.126.652 КМ нето вриједности, а односе се 
на потраживања по основу продаје и извршених услуга (4.779.170 KM), потраживања 
зa кaмaтe, дивидeндe и другe финaнсиjскe прихoдe (1.361 КМ), потраживања од 
запослених (737 КМ), потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске 
приходе (136.947 KM), потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за 
које је продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана 
(195.257 KM), потраживања за више плаћене порезе, доприносе и непореске 
приходе (286 КМ), потраживања по основу ПДВ-а (6.324 КМ) и остала краткорочна 
потраживања (6.570 KM). 

Потраживања по основу продаје и извршених услуга се односе на пoтрaживaњa по 
основу закупа објеката (61.021 КM), пoтрaживaњa од земљишне ренте (52.934 КМ), 
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од комуналних накнада (323.185 КМ), од комуналних такси (196.955 КМ), од накнада 
за погодност грађевинског земљишта (1.039.556 КМ), за уређење грађевинског 
земљишта (2.975.955 КМ), за ПДВ садржан у излазним фактурама (26.830 КМ) и 
пoтрaживaњa за услуге Територијалне ватрогасне јединице Требиње (34.613 КМ). 

Краткорочна разграничења се односе на краткорочно разграничене расходе (25.796 
КМ) и остала краткорочна разграничења (778.793 КМ).  

Краткорочно разграничени расходи односе се на унапријед плаћене премије 
осигурања (10.847 КМ), остале унапријед плаћене расходе у земљи (12.492 КМ) и 
остале унапријед плаћене расходе у иностранству (3.457 КМ).  

Остала краткорочна разграничења односе се највећим дијелом на разграничења 
по основу неизмирених обавеза за накнаде плата за вријеме родитељског одсуства, 
пореза и доприноса (29.694 КМ), неизмирених обавеза за накнаде плата за вријеме 
боловања (62.161 КМ), авансе за нефинансијску имовину у земљи (655.649 КМ) и 
остала краткорочна разграничења (2.366 КМ). Аванси за нефинансијску имовину у 
земљи су објашњени под тачком 6.1.2.2. извјештаја.  

Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим  
јединицама власти највећим дијелом се односе на потраживања од других јединица 
власти за порезе, доприносе и непореске приходе по записницима из пореског 
књиговодства, рјешењима и књижним обавијестима (116.526 КМ), потраживања по 
основу рефундација за накнаде плата (17.940 КМ) и потраживања по основу 
трансфера по Одлуци Владе Републике Српске о одређивању приоритетних 
пројеката из програма јавних инвестиција Републике Српске за 2021. годину 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 98/21) за инфраструктурно опремање 
слободне зоне у Граду Требињу (800.000 КМ). 

Нефинансијска имовина у текућим средствима је исказана у износу од 326.180 
КМ бруто вриједности, 20.000 КМ исправке вриједности и 306.180 КМ нето 
вриједности, а односи се на сталну имовину намијењену продаји и обустављена 
пословања  (46.082 КМ), залихе материјала (14.963 КМ), залихе робе (170.222 КМ) и 
ситан инвентар и ауто гуме (74.913 КМ). Залихе робе углавном се односе на робу 
преузету од привредног друштва „Новотекс“ а.д. Требиње на основу Одлуке Владе 
Републике Српске (из 2017. године) о преносу права својине на покретној имовини 
ранијег привредног друштва Индустрија конфекције „Новотекс“ а.д. Требиње на 
Град. 

6.3.1.2.   Стална имовина 

Стална имовина је исказана у износу од 579.357.469 КМ бруто вриједности, 
37.501.109 КМ исправке вриједности и 541.856.360 КМ нето вриједности, а односи се 
на дугорочну финансијску имовину и разграничења и нефинансијску имовину у 
сталним средствима. 

Дугорочна финансијска имовина и разграничења су исказана у износу од  
1.486.877 КМ, а односе се на дугорочне пласмане (1.247.748 КМ) и дугорочна 
потраживања (221.129 КМ).  

Дугорочне пласмане највећим дијелом чине акције и учешћа у капиталу у зависним 
или повезаним лицима (1.216.595 КМ). Акције и учешћа у капиталу исказане су у 
Билансу стања у износу од 1.216.595 КМ, а у главној књизи у износу од 3.570.419 КМ. 
Разлика од 2.353.824 КМ односи се на износ умањен приликом консолидације 
контролисаних ентитета који немају статус буџетских корисника у складу са чланом 
123. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике (тачка 6. извјештаја). 

Дугорочна потраживања односе се на потраживања за остале порезе за које је 
продужен рок плаћања на основу Извјештаја из јединствене евиденције о 
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пријављеним и уплаћеним порезима за обрачунски период 01.01-31.12.2021. године 
– одгођена пореска потраживања, а која доспијевају за плаћање у 2022. и наредним 
годинама према Упутству о примјени МРС ЈС 23: Приходи од трансакција које нису 
трансакције размјене-порези и преноси (''Службени гласник Републике Српске“ број 
109/16).  

Нефинансијска имовина у сталним средствима је исказана у износу од 
577.888.592 КМ бруто вриједности, 37.501.109 КМ исправке вриједности и  
540.387.483 КМ нето вриједности, а односи се на произведену сталну имовину, 
драгоцјености, непроизведену сталну имовину и нефинансијску имовину у сталним 
средствима у припреми. Нето вриједност се односи на Градску управу (533.565.233 
КМ) и остале буџетске кориснике (6.822.250 КМ). 

Произведена стална имовина је исказана у нето износу од 64.011.978 КМ, а чине 
је зграде и објекти, постројења и опрема, биолошка имовина, инвестициона имовина 
и нематеријална произведена имовина. 

Зграде и објекти исказани су бруто вриједности од 81.036.035 КМ, исправке 
вриједности од 30.093.283 КМ и нето вриједности од 50.942.752 КМ. Нето вриједност 
објеката највећим дијелом се односи на стамбене објекте и јединице (408.975 КМ), 
канцеларијске објекте и просторе (3.621.096 КМ), објекте образовних и научних 
институција (11.570.846 КМ), спортско рекреативне објекте (1.963.558 КМ), остале 
пословне објекте (11.828.273 КМ), вањска освјетљења (1.490.165 КМ), путеве 
(11.728.234 КМ), водоводе и канализацију (4.807.351 КМ) и спортско рекреативне 
терене (2.307.377 КМ) и споменике (483.361 КМ).   

Постројења и опрема су исказани у нето износу од 6.134.066 КМ, а односе се на 
превозна средства (501.427  КМ), канцеларијски намјештај (249.189 КМ), рачунарску 
опрему (178.862 КМ), опрему за образовање, науку, културу и спорт (4.081.867 КМ), 
ватрогасну опрему (63.328 КМ), производно-услужну опрему, алат и инвентар 
(127.961 КМ), остала постројења и опрему (204.244 КМ), комуналну опрему (286.812 
КМ), гријну, расхладну и заштитну опрему (316.190 КМ) и телекомуникациону опрему 
(124.186 КМ).    

Биолошка имовина је исказана у износу од 83.101 КМ, а односи се на вишегодишње 
засаде.   

Инвестициона имовина је исказана у бруто вриједности од 6.808.666 КМ, исправке 
вриједности од 138.053 КМ и нето вриједности од 6.670.613 КМ, а односи се на 
имовину (земљиште, грађевинске објекте и опрему) дату под оперативни закуп по 
основу закључених уговора. Ревизијом је утврђено да је појединим уговорима о 
закупу истекао рок, али се имовина и даље користила од стране истих 
закупопримаца. У тoку рeвизиje зaкључeни су нoви угoвoри o зaкупу, тe ниje дaтa 
прeпoрукa. 

Нематеријална произведена имовина је исказана у износу од 181.446 КМ, а односи 
се највећим дијелом на регулационе и просторне планове и стратегије.   

Драгоцјености су исказане у износу од 8.453 КМ, а односе се на скулптуру Николе 
Тесле (1.956 КМ) и умјетничке слике (6.997 КМ). 

Непроизведена стална имовина је исказана у износу од 451.579.946 КМ, а односи 
се  на земљиште (451.577.946 КМ) и нематеријалну непроизведену имовину (2.000 
КМ).  

Град није примијенио ревалоризациони модел вредновања имовине (код 
нематеријалнe непроизведенe имовинe – лиценци, музичке опреме, остале опреме 
за обављање комуналне дјелатности и радио опреме), чија је књиговодствена 
вриједност сведена на нулу, што није у складу са чланом 41. Правилника о 
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рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике.   

Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми исказана је у износу 
од 24.787.106 КМ, а највећим дијелом се односи на улагања у Православни духовни 
центар у Мркоњићима (1.239.775 КМ), зграду за избјеглице и расељена лица 
ЦЕБ000 (405.383 КМ), Вaтрoгaснoг дoмa (1.559.928 КМ), зграду Гимназије (102.554 
КМ), Дневни центар за особе са потешкоћама у развоју (334.996 КМ), снабдијевање 
водом и канализацијом Града–фаза 2 (7.685.311 КМ), саобраћајницу oд Дражин 
долa дo Дрaжeнскe гoрe (1.186.562 КМ), водовод Зупци (1.409.455 КМ), 
наводњавање требињског поља (1.663.666 КМ), водоснабдијевање Драженска гора 
(373.748 КМ), саобраћајнице између зграда Луча (295.710 КМ), колектор оборинске 
канализације Улица Нова-зпканкол1 (340.134 КМ), раскрсницу магистралног пута М6 
до гробља Бањевци (324.854 КМ), Улицу Нова Засад поље Новазас (843.342 КМ), 
оборинску одводњу Горње Полице (206.411 КМ), Улицу нова С1 Засад поље 
Новас10 (744.990 КМ) и Спомен собу погинулим борцима отаџбинског рата (311.065 
КМ). У 2021. години настављена је изградња Православног духовног центра у 
Мркоњићима укупне уговорене вриједности од 2.495.889 КМ, од чега је у 2021. 
години реализовано 504.972 КМ. Овај пројекат заједнички финансирају Влада 
Републике Србије, Влада Републике Српске и Град Требиње.  

У току ревидиране године извршен је пренос са пословних објеката и простора  у 
припреми на остале пословне објекте у употреби у износу од 667.724 КМ (пословни 
објекат-приземље градска тржница). Поједини објекти се користе, а због 
неизвршеног техничког пријема (неријешени имовинско правни односи) исказују се 
као објекти у припреми. У тoку рeвизиje покренута је процедура да се изврши 
технички преглед изведених радова на изградњи Ватрогасног дома, реконструкцији 
и модернизацији постројења за пречишћавање отпадних вода, кишног колектора, 
Днeвног цeнтра зa oсoбe сa потешкоћама у развоју и саобраћајнице oд Дрaжин дoлa 
дo Дрaжeнскe гoрe. Одјељење за просторно уређење Града, поступајући по захтјеву 
Града за издавање употребне дозволе за изведене радове донио је рјешења о 
именовању правних лица да изврше технички преглед изведених радова на 
изградњи наведених објеката. 

Вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима у 2021. години повећана 
је за 8.700.104 KM, по основу набавке опреме (656.153 KM), куповине земљишта 
(1.168.812 КМ), улагања у нефинансијску имовину у сталним средствима у припреми 
(3.166.604 КМ), набавке саобраћајних и осталих објеката (3.653.775 КМ) и набавке 
нематеријалне произведене имовине (54.760 КМ).  

Вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима у 2021. години смањена 
је за 5.427.523 КМ, по основу корекције вриједности за ефекте обрачунате 
амортизације (2.769.223 КМ), продаје земљишта (1.132.285 КМ), искњижавање 
зграда и објеката због продаје земљишта на којем су се налазили објекти (1.519.147 
КМ) и расходовања опреме (6.868 КМ). 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи дa сe примјењује 
ревалоризациони модел вредновања код нематеријалнe непроизведенe 
имовинe и опреме чија је књиговодствена вриједност сведена на нулу, у 
складу са чланом 41. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за  буџетске кориснике. 

6.3.2. Пасива 

На дан 31.12.2021. године пословна пасива исказана је у износу од 556.416.995 КМ, 
а односи се на обавезе и разграничења и властите изворе. 
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6.3.2.1.   Обавезе и разграничења 

Обавезе и разграничења на дан 31.12.2021. године су исказане у износу од 
19.598.186 КМ, а односе се на краткорочне обавезе и разграничења и дугорочне 
обавезе и разграничења. 

Краткорочне обавезе и разграничења су исказани у износу од 5.585.258 КМ, а 
највећим дијелом се односе на краткорочне финансијске обавезе (1.795.450 КМ), 
обавезе за лична примања запослених (766.812 КМ), обавезе из пословања 
(2.424.275 КМ), обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите 
(556.193 КМ) и краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим 
јединицама власти (37.411 КМ). 

Краткорочне финансијске обавезе се у потпуности односе на обавезе по дугорочним 
зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана код Нове банке а.д. Бања Лука 
у износу од 228.030 КМ и по основу три кредита код Комерцијалне банке а.д. Бања 
Лука из 2013. године у износу од 420.936 КМ, из 2017. године у износу од 625.602 КМ 
и из 2019. године у износу од 520.882 КМ (објашњено у тачки 6.3.2.2. извјештаја).  

Обавезе за лична примања запослених се односе на обавезе за бруто плате 
запослених и бруто накнаде плата (641.811 КМ) и бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи 
(125.001 КМ) за децембар 2021. године.  

Обавезе из пословања се односе на обавезе из пословања у земљи (2.420.339 KМ) 
и иностранству (3.936 КМ). Највећим дијелом се односе на обавезе према 
добављачима (2.069.431 КМ), обавезе према физичким лицима (26.322 КМ), по 
основу пореза и доприносе на терет послодавца (10.277 КМ), по основу ПДВ-а (9.005 
КМ) и обавезе за примљене депозите и кауције по основу уплаћених депозита и 
кауција за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта путем лицитација 
(305.374 КМ).  

Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите се односе на 
обавезе за субвенције (120.682 КМ), грантове (265.587 КМ) и дознаке на име 
социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града (169.924 КМ).  

Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти се 
највећим дијелом односе на обавезе које доспијевају на наплату по основу дугорочног 
кредита закљученог са Министарством финансија Републике Српске по основу 
„Пројекта снабдијевања водом и канализације у општини Требиње“ у износу од 32.399 
КМ.  

У периоду од датума извјештавања до истека рока за израду и достављање 
консолидованих финансијских извјештаја измирене су обавезе у износу од 2.880.263 
КМ, а највећим дијелом се односе на обавезе за лична примања запослених (757.198 
КМ), обавезе из пословања (1.629.815 КМ) и обавезе за субвенције, грантове и 
дознаке на име социјалне заштите (456.750 КМ). 

Дугорочне обавезе и разграничења су исказана у износу од 14.012.928 КМ, а 
односе се на дугорочне обавезе по зајмовима (8.043.576 КМ), дугорочна 
резервисања и разграничења (17.950 KM) и дугорочне обавезе и разграничења из 
трансакција са другим јединицама власти (5.951.402 КМ). 

Дугорочне обавезе по зајмовима oднoсe сe нa oбaвeзe по основу уговора о 
дугорочним кредитима код Комерцијалне банке а.д. Бања Лука, од чега по основу 
кредита из 2013. гoдинe (439.836 КМ), кредита из 2017. године (3.422.867 КМ) и 
крeдита из 2019. гoдинe (4.180.873 КМ).    

У 2013. години реализован је кредит код Комерцијалне банке а.д. Бања Лука по 
Уговору за финансирање обавеза насталих у јавним установама, а које су укључене 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Града Требиње 

за период 01.01-31.12.2021. године 
31 

 

у консолидовани финансијски извјештај Града и капиталних инвестиција за изградњу 
и реконструкцију инфраструктуре Града у износу од 3.480.000 КМ (рок отплате до 
2023. године).   

У 2017. години реализован је кредит код Комерцијалне банке а.д. Бања Лука по 
Уговору за финансирање пренесених обавеза и капиталних инвестиција Града у 
износу од 6.340.000 КМ (рок отплате до 2027. године).   

У 2019. години реализован је кредит код Комерцијалне банке а.д. Бања Лука по 
Уговору за финансирање капиталних инвестиција Града у износу од 5.446.000 КМ 
(рок отплате до 2030. године).   

Дугорочна резервисања и разграничења се односе на донацију урeђajа зa 
извлaчeњe пaрe, димa и гaсoвa из зaтвoрeнoг прoстoрa (димoвук) за потребе 
Територијалне ватрогасне јединице Требиње од Ватрогасног савеза Републике 
Српске.  

Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти се 
односе на обавезе по основу кредита закљученог са Министарством финансија 
Републике Српске за суфинансирање „Пројекта снабдијевања водом и канализације 
у општини Требиње”. Пoмeнутo крeдитнo зaдужeњe je рeaлизoвaнo у рaниjeм 
пeриoду по Уговору о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке 
по Пројекту „Водовод и канализација Републике Српске“, a рoк oтплaтe je 2041. 
гoдинa. 

Град је објавио Извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама на дан 31.12.2021. 
године у Службеном гласнику Републике Српске број 36/22.  

6.3.2.2.  Властити извори 

Властити извори исказани су у износу од 536.818.809 КМ, а чине их трајни извори 
средстава (465.587.739 КМ), резерве (122.565 КМ) и финансијски резултат 
(71.108.505 КМ). 

Трајни извори средстава се односе на исказану вриједност земљишта, акција и 
учешћа у капиталу, умјетничких слика и галеријских експоната, школских и 
библиотечких књига и културно историјских споменика.  

Резерве се односе на резерве формиране по основу ревалоризације нефинансијске 
имовине у складу са чланом 87. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.   

Финансијски резултат чини финансијски резултат ранијих година исказан у износу 
од 63.592.828 КМ и финансијски резултат текуће године у износу од 7.515.677 КМ. 

6.3.3. Ванбилансна евиденција 

Позиције ванбилансне активе и пасиве Града на дан 31.12.2021. године су исказане  
у износу од 1.557.698 КМ, а највећим дијелом се односе на гаранције примљене од 
добављача за уредно извршење закључених уговора (952.814 КМ), мјенице (221.483 
КМ) и туђу опрему (19.631 КМ).  

6.4. Биланс новчаних токова 

У Билансу новчаних токова исказани су приливи готовине из пословних активности  
у износу од 30.190.671 КМ, одливи готовине из пословних активности у износу од 
23.236.312 КМ и позитиван нето новчани ток из пословних активности у износу од 
6.954.309 КМ.  

Приливи готовине из инвестиционих активности исказани су у износу од 2.217.530 
КМ, одливи готовине из инвестиционих активности у износу од 7.606.012 КМ и 
негативан нето новчани ток из инвестиционих активности у износу од 5.388.482 КМ.  
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Приливи готовине из активности финансирања нису исказани, одливи готовине из 
активности финансирања исказани у износу од 1.747.449 КМ и негативан новчани 
ток из активности финансирања у износу од 1.747.449 КМ.  

Нето смањење готовине је исказано у износу од 181.622 КМ, готовина на почетку 
периода у износу од 7.552.084 КМ и готовина на крају периода у износу од 7.370.462 
КМ, колико је и исказано у Билансу стања на дан 31.12.2021. године.  

Биланс новчаних токова је сачињен у складу са чланом 42. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника и исти пружа релевантне 
информације о новчаним токовима у складу са МРС ЈС 2 - Извјештај о новчаним 
токовима. 

6.5. Временска неограниченост пословања 

Град је у Напоменама уз Консолидовани финансијски извјештај навео образложења 
везано за сталност пословања, што је у складу са МРС-ЈС 1 - Презентација 
финансијских извјештаја, параграфи 15. (ц) и 38.  

6.6. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

На основу писане информације о судским споровима правне службе Града и 
образложења у Напоменама у 2021. години било је активно осам предмета. 
Вриједност спорова у којима се Град појављује као тужилац (три предмета) износи 
123.735 КМ, а вриједност спорова у којима се Град појављује као тужена страна (пет 
предмета) износи 683.739 КМ. Наведени износи су без камата и трошкова судског 
поступка. Покренуте су тужбе по основу комуналних такси у износу од 54.499 КМ и 
извршена је процјена исхода судских спорова.  

6.7. Напомене уз финансијске извјештаје 

У Напоменама уз Консолидовани финансијски извјештај за период 01.01-31.12.2021. 
године су објелодањене неопходне опште информације о Граду, информације о 
основама за састављање финансијских извјештаја и информације о примијењеним 
рачуноводственим политикама. Такође, сачињене Напомене упућују на повезане 
информације презентоване у Билансу стања, Билансу успјеха и Периодичним 
извјештајима о извршењу буџета у складу са чланом 46. Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС-ЈС 1 – Презентација 
финансијских извјештаја.  

Ревизијски тим 

Мира Савић, с.р.  

Мирјана Лазић, с.р. 

Драган Зјајић, с.р. 

Мирослав Караћ  
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