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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

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

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

Основ за мишљење са резервом 

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

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

Као што је наведено под тачком 3. извјештаја:  

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године код Општине Источна 
Илиџа и ЈУ Центар за социјални рад Источна Илиџа није обављен у складу са 
одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза, јер на пописним листама 
нису унесене стварне вриједности по врстама имовине, а Извјештај о попису не 
садржи упоредни преглед стварног и књиговодственог стања пописаних 
потраживања и обавеза. Такође, Општина није извршила попис пословног простора 
узетог под закуп, примљених гаранција, датих мјеница, као ни структурe обавеза 
према грантовима и дознакама.  

Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја:  

Субвенције су прецијењене, а трансфери између различитих јединица власти 
потцијењени за износ од 14.615 КМ, јер трансфер средстава Јединици за 
координацију пољопривредних пројеката није класификован у складу са чланом 102. 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике. 
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Као што је наведено под тачком 6.1.2.2. извјештаја: 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
су прецијењени за 214.999 КМ, јер на дан биланса нису испуњени услови за 
резервисање расположивих средстава за извођење радова на реконструкцији 
Друштвеног дома у насељу Војковићи у складу са чланом 96. став (5) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике.  

Као што је наведено под тачком 6.7. извјештаја:  

Напомене уз финансијске извјештаје Општине Источна Илиџа не садрже потребне 
додатне информације, што није у складу са чланом 46. Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација 
финансијских извјештаја и других релевантних стандарда.  

Временска неограниченост пословања 

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

Кључна питања ревизије 

Кључна питања ревизије су, по нашем професионалном мишљењу, она питања која 
су била најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за годину која се 
завршава на дан 31. децембар 2021. године. Ова питања смо размотрили у оквиру 
ревизије финансијских извјештаја као цјелине, а у формирању нашег мишљења не 
дајемо одвојено мишљење о тим питањима. Осим питања описаних у пасусу Основ 
за мишљење са резервом нема других питања кoja треба објавити у извјештају о 
ревизији. 

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

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

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја 

Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да ли финансијски извјештаји, 
као цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане преваром 
или грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који садржи наше 
мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, али није 
гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима ревизије 
увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје. 
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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, 02.08.2022. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 

  



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

4 Извјештај о проведеној финансијској ревизији                             
Општине Источна Илиџа за период 01.01-31.12.2021. године 

 

 

II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Мишљење са резервом  

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

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 
активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијском 
извјештају Општинe Источна Илиџа 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:  

Општина Источна Илиџа је током 2021. године, због повећаног обима посла, 
ангажовала три извршиоца 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 локалне самоуправе. 

Уговори о дјелу са пет извршилаца су закључени за обављање послова за која су 
систематизована радна мјеста, што није у складу са чланом 205. Закона о раду. 

Општина Источна Илиџа и ЈУ Центар за социјални рад Источна Илиџа су вршили 
увећање основне плате за сваку навршену годину стажа осигурања у висини од 
0,5%, што није у складу са чланом 5. став (4) Посебног колективног уговора за 
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, чланом 18. став (4) 
Посебног колективног уговора за запослене у области социјалне заштите Републике 
Српске и чланом 6. став (3) Закона о платама запослених у органима управе 
Републике Српске. 

Коефицијенти за обрачун плата за поједине запослене су нижи или виши у односу 
на прописане, што није у складу са чланом 6. став (2) и (3) Посебног колективног 
уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске. 

Обрачун и исплата накнаде трошкова превоза на посао и са посла код Општине 
Источна Илиџа и ЈУ Центар за социјални рад Источна Илиџа није у складу са чланом 
11. став (1) и (2) Посебног колективног уговора за запослене у области локалне 
самоуправе Републике Српске односно чланом 25. став (1) и (2) Посебног 
колективног уговора за  запослене у области социјалне заштите Републике Српске, 
јер је иста обрачунавана за све запослене чије је мјесто становања удаљено више 
од једног километра од мјеста рада, односно без обзира на удаљеност мјеста 
становања од мјеста рада. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

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

5 

 

Као што је наведено под тачком 4. извјештаја:  

Извршено је дијељење набавки проведених путем више поступака директних 
споразума за набавку рачунарске опреме (11.174 КМ), геодетских услуга (17.773 КМ), 
услуга израде главних пројеката и нацрта за изградњу (17.850 КМ), фотографских 
услуга (7.000 КМ), као и набавку планирања развоја урбане животне средине тј. 
услуге израде регулационог плана (34.671 КМ) гдје је проведен један конкурентски 
поступак и два поступка директног споразума, што није у складу са чланом 15. став 
(6) Закона о јавним набавкама. 

Код набавке услуга текућег одржавања веб странице, након проведеног поступка 
јавне набавке путем директног споразума Општина Источна Илиџа је са изабраним 
добављачем закључила уговор вриједности од 6.960 КМ, што није у складу са 
чланом 87. став (3) Закона о јавним набавкама.  

За проведене поступке набавке услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама 
нису објављивани основи елементи уговора на веб страници Општине Источна 
Илиџа, што није у складу са чланом 75. став (2) Закона о јавним набавкама.  

За набавку радова на изградњи јавне расвјете у четири мјесне заједнице и набавку 
текућег одржавања јавне расвјете на подручју општине Источна Илиџа (94.009 КМ), 
Општина Источна Илиџа је без проведене процедуре јавне набавке закључила два 
уговора, што није у складу са чланом 6. Закона о јавним набавкама, јер набавка не 
подлијеже изузећу од примјене одредби Закона о јавним набавкама сходно члану 
10. тачка д) поменутог закона. 

Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја:  

Општина Источна Илиџа није интерним актима и правилницима дефинисала начин 
и критерије расподјеле средстава појединих врста грантова. Спортски клубови и 
поједини корисници средстава гранта нису подносили извјештаје о намјенском 
трошењу средстава, што није у складу са чланом 13. Одлуке  о извршењу буџета 
Општине Источна Илиџа. 

Одговорност руководства за усклађеност 

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

Одговорност ревизора за ревизију усклађености 

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

Бања Лука, 02.08.2022. године 
 

Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 

1) за улагања у инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката исказују издаци у складу са чланом 105. Правилника о буџетским 
класификацијама садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике, 

2) дати трансфери средстава класификују у складу са чланом 102. Правилника 
о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике, 

3) резервисање средстава на крају обрачунског периода врши када су испуњени 
услови прописани чланом 96. став (5) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике, 

4) у оквиру ванбилансних позиција евидентирају пословни догађаји у складу са 
чланом 89. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике, 

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

Препоручује се начелнику Општине и директору ЈУ Центар за социјални рад да 
обезбиједе да се: 

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

Препоруке везане за усклађеност  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 

1) пријем запослених на одређено вријеме због повећаног обима посла врши у 
складу са чланом 61. став (1) тачка 2) Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима локалне самоуправе, 

2) коефицијенти за обрачун плате ускладе са чланом 6. став (2) и (3) Посебног 
колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике 
Српске, 

3) накнаде трошкова превоза запослених исплаћују у складу са чланом 11. став 
(1) и (2) Посебног колективног уговора за запослене у области локалне 
самоуправе Републике Српске, 

4) Уговори о дјелу закључују за послове који су ван дјелатности послодавца у 
складу са чланом 205. Закона о раду и да се за обављене послове подносе 
извјештаји послодавцу, 

5) поступци, процедуре и избор поступака јавних набавки, те објављивање 
основних елемената уговора на веб страници Општине Источна Илиџа врши 
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у складу са чланом 6, 15. став (6), 75. став (2) и 87. став (3) Закона о јавним 
набавкама, а комисија за набавке чија процијењена вриједност представља 
вриједносни разред из члана 14. став (2) и (3) Закона о јавним набавкама 
састоји од најмање пет чланова у складу са чланом 6. Правилника о 
успостављању и раду комисије за набавке, 

6) Извјештаји о коришћењу намјенских средстава остварених од накнада за 
промјену намјене пољопоривредног земљишта и накнада за воде сачињавају 
и достављају надлежној институцији, у складу са чланом 35. став (4) Закона 
о пољопривредном земљишту и чланом 195. став (4) Закона о водама, 

7) донесу интерни акти/правилници за додјелу средстава гранта и подносе 
извјештаји о намјенском трошењу средстава гранта у складу са чланом 13. 
Одлуке  о извршењу буџета општине Источна Илиџа. 

Препоручује се директору ЈУ Центар за социјални рад да обезбиједи да се: 

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

Препоручује се начелнику Општине и директору ЈУ Центар за социјални рад да 
обезбиједе да се: 

9) увећање основне плате за сваку навршену годину стажа  осигурања врши на 
основу члана 5. став (4) Посебног колективног уговора за запослене у 
области локалне самоуправе, члана 18. став (4) Посебног колективног 
уговора за запослене у области социјалне заштите Републике Српске и члана 
6. став (3) Закона о платама запослених у органима управе Републике 
Српске, 

10) трошкови мобилних телефона признају у складу са чланом 2, 3. и 5. 
Правилника о коришћењу мобилног телефона у службене сврхе и чланом 
6. Правилника о коришћењу средстава репрезентације и телефона у ЈУ 
Центар за социјални рад Источна Илиџа, 

11) покрену активности на успостављању система финансијског управљања и 
контроле у складу са одредбама Закона о систему интерних финансијских 
контрола у јавном сектору Републике Српске. 

Препоручује се Скупштини општине да обезбиједи да се: 

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

- Закон о буџетском систему Републике Српске;  
- Закон о фискалној одговорности у Републици Српској; 
- Одлука о усвајању Другог ребаланса буџета општине Источна Илиџа за 

2021. годину; 
- Статут општине Источна Илиџа; 
- Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 

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

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

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

Републике Српске; 
- Закон о јавним набавкама;  
- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске; 
- Закон о уређењу простора и грађењу, члан 73-82, 191; 
- Закон о порезу на непокретности; 
- Закон о пољопривредном земљишту, члан 35; 
- Закон о водама, члан 188-195; 
- Закон о јавним путевима; 
- Закон о концесијама, члан 32; 
- Закон о комуналним дјелатностима, члан 6-12, 20-25 и 41; 
- Закон о комуналним таксама;  
- Закон о социјалној заштити; 
- Закон о спорту Републике Српске. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Општина Источна Илиџа (у даљем дијелу текста: Општина) налази се у источном 
дијелу Републике Српске и обухвата површину од 29 км2. Према резултатима пописа 
за 2013. годину на подручју Општине живи 14.437 становника који су организовани у 
4 мјесне заједнице и распоређени у 11 насељених мјеста. 

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

Органи општине су Скупштина и Начелник општине. Скупштина општине, коју чине 
23 одборника, је орган одлучивања и креирања политика општине. Начелник 
општине заступа и представља Општину, носилац је извршне власти, руководи 
радом Општинске управе и одговоран је за њен рад. Општина је у саставу Града 
Источно Сарајево. 

У складу са утврђеним критеријумима за оцјену развијености, одлуком Владе 
Републике Српске, Општина је за 2021. годину сврстана у категорију развијених 
јединица локалне самоуправе. 

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

Консолидовани финансијски извјештај Општине чине финансијски извјештаји 
Општинске управе и нижег буџетског корисника Јавне установе Центар за социјални 
рад Источна Илиџа (у даљем тексту: Центар за социјални рад). 

На Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији Општине није било 
примједби. 

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

2. Провођење препорука из претходног извјештаја 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске провела је финансијску 
ревизију Општине за 2018. годину и том приликом су дате двије препоруке за 
финансијске извјештаје и седам препорука за усклађеност. 

Општина је доставила Главној служби за ревизију одговор о предузетим радњама 
ради превазилажења пропуста и неправилности утврђених у ревизијском извјештају 
број РВ066-19 за период 01.01-31.12.2018. године, како је то прописано чланом 21. 
став (3) Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске” број 98/05 и 20/14). Извјештај о провођењу препорука по 
наведеном плану је достављен у току провођења ревизије. 

Приликом провјере статуса проведених препорука, у току ове ревизије, утврђено је 
да су од седам препорука датих Начелнику општине, проведене двије препоруке за 
финансијске извјештаје, а пет препорука за усклађеност није проведено.  

Препоруке које нису проведене односе се на успостављање система интерних 
контрола према одредбама Закона о систему интерних финансијских контрола у 
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јавном сектору Републике Српске (тачка 3. извјештаја), формирање комисија за 
јавне набавке у складу са чланом 6. Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке (тачка 4. извјештаја), усклађивање коефицијената за обрачун плата 
запослених са коефицијентима прописаним чланом 6. став (2) Посебног колективног 
уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, обрачуна 
увећања основне плате за сваку навршену годину стажа осигурања у складу са 
чланом 5. тачка 4) Посебног колективног уговора за запослене у области локалне 
самоуправе и чланом 6. став (3) Закона о платама запослених у органима управе 
Републике Српске, обрачун накнада трошкова превоза приликом доласка на посао 
и повратка са посла у складу са чланом 10. став (1) тачка 2) и чланом 11. став (1) 
Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске (тачка 3. извјештаја).  

Двије препоруке које су дате Скупштини општине, а нису проведене, односе се на 
доношење Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју Општине 
прописану чланом 13. Закона о јавним путевима и Програма развоја спорта 
прописаног чланом 136. став (4) Закона о спорту Републике Српске (тачка 3. 
извјештаја). 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно 
Сарајево” број 09/21) у Општини је образовано пет одјељења као основне 
организационе јединице, једна посебна организациона јединица и један одсјек, а 
ради ефикаснијег извршавања законских и статутарних обавеза Општинске управе 
образоване су мјесне канцеларије за поједина насељена мјеста на подручју општине. 
Наведеним правилником је систематизовано 66 радних мјеста (функционери, 
службеници и намјештеници) са укупно 77 извршилаца. 

На дан 31.12.2021. године била су запослена 4 функционера и 60 извршилаца, од 
чега 56 службеника и 4 намјештеника. 

У току године, три запослена су ангажована по уговорима на одређено вријеме 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 локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске” број 97/16). 

Колективни уговор за запослене у Општинској управи општине Источна Илиџа 
(„Службене новине Града Источно Сарајево” број 26/19) није усклађен са одредбама 
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) у дијелу који се односи на дефинисане распоне коефицијената 
за обрачун плате запослених, увећање основне плате по основу минулог рада и 
утврђивање права на накнаду трошкова за превоз запослених.  

Правилник о платама и другим наканадама запослених у ЈУ Центар за социјални рад 
Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево” број 28/20) није 
усклађен са одредбама Посебног колективног уговора за запослене у области 
социјалне заштите Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” број 
47/18, 68/20 и 69/21) у дјелу којим се дефинише увећање плате по основу радног 
стажа (члан 5. став (6) наведеног правилника). 

Појединачним рјешењима о утврђивању плате у Општини и Центру за социјални рад  
извршено је увећање основне плате за сваку навршену годину стажа осигурања у 
висини од 0,5% на основу плату. Наведени начин обрачуна увећања основне плате 
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за сваку навршену годину стажа осигурања код Општине није у складу са чланом 5. 
став (4) Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске, односно чланом 6. став (3) Закона о платама запослених у 
органима управе Републике Српске, а код Центра за социјални рад није у складу са 
чланом 18. став (4) Посебног колективног уговора за запослене у области социјалне 
заштите Републике Српске, односно чланом 6. став (3) Закона о платама запослених 
у органима управе Републике Српске. Поменутим чланом закона дефинисано је да 
се основна плата за сваку навршену годину стажа осигурања увећава и то до 
навршених 25 година 0,3%, након навршених 25 година свака наредна година 
увећава се за 0,5% основне плате. Наведено увећање основне плате вршено је за 
све запослене у току 2021. године.  

Појединим радницима (начелницима одјељења, стручном сараднику за геодетске 
послове, стручном сараднику за пољопривреду, именованим лицама у Кабинету 
начелника) током цијеле године обрачунавана је плата по коефицијенту који је нижи 
или виши у односу на прописани, што није у складу са чланом 6. став (2) и (3) 
Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске. 

Накнада трошкова превоза на посао и са посла исплаћивана је у висини пуне цијене 
мјесечне карте у јавном превозу сразмјерно броју радних дана проведених на послу. 
Наведене накнаде у Општини су исплаћиване за све запослене чије је мјесто 
становања удаљено више од једног километра од мјеста рада, а код Центра за 
социјални рад без обзира на удаљеност мјеста становања од мјеста рада, што није 
у складу са чланом 11. став (1) и (2) Посебног колективног уговора за запослене у 
области локалне самоуправе Републике Српске односно чланом 25. став (1) и (2) 
Посебног колективног уговора за  запослене у области социјалне заштите Републике 
Српске, којим се дефинише 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. 

У току 2021. године са пет извршилаца су закључивани уговори о дјелу за обављање 
послова у надлежности и опису дјелатности Општине и послова за која су 
систематизована радна мјеста (послови припреме пројекта реализације споразума 
са Аграрним фондом, возача и кафе куварице), што није у складу са чланом 205. 
Закона о раду, којим je прoписaно да се уговор о дјелу може закључити ради 
обављања послова који су ван дјелатности послодавца и који имају за предмет 
самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла. Накнаде на 
име обављених послова су обрачунаване и исплаћиване без поднесених извјештаја 
о извршеном послу. 

Код Општине, током године су на терет трошкова мобилних телефона признати и 
трошкови допуне рачуна других корисника и одобравани су трошкови мобилног 
телефона запосленом на радном мјесту за које није предвиђено признавање 
коришћења мобилних телефона, што није у складу са чланом 2. и 3. Правилника о 
коришћењу мобилног телефона у службене сврхе. Такође, нису поштовани лимити 
прописани чланом 5. наведеног Правилника, а у јануару мјесецу су плаћени 
трошкови мобилних телефона за два лица која више нису била у радном односу. Код 
Центра за социјални рад су на терет трошкова мобилних телефона признати и 
трошкови допуне рачуна других корисника, што није у складу са чланом 6. 
Правилника о коришћењу средстава репрезентације и телефона у ЈУ Центар за 
социјални рад Источна Илиџа који дефинише да се мобилни телефон може 
користити искључиво у пословне сврхе. 
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Скупштина општине није донијела Програм развоја спорта нити је утврдила 
категоризацију спортова, спортиста и спортских стручњака за своје подручје 
полазећи од утврђене републичке категоризације, што није у складу са чланом 136. 
став (4) и 119. Закона о спорту Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске” број 79/20). 

Помоћна књига нефинансијске имовине у сталним средствима код Центра за 
социјални рад није успостављена у складу са чланом 11. став (6) Закона о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” 
број 94/15 и 78/20). Евиденција о нефинансијској имовини у сталним средствима се 
води у ексел табели. 

Редован годишњи попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године 
код Општине и Центра за социјални рад није обављен у складу са одредбама 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник Републике Српске” број 
45/16 и 113/21), јер Извјештаји о попису не садржи податке о стручној и 
професионалној квалификацији и радном ангажману лица ангажованих на попису, 
као ни упоредни преглед стварног и књиговодственог стања пописаних потраживања 
и обавеза, што није у складу са чланом 20. став (1) тачкама 2) и 3) Правилника, на 
пописним листама нису унесене стварне вриједности по врстама имовине и пописне 
листе нису овјерене од стране одговорног лица (члан 17. став (5) и (8) Правилника). 
Такође, код Општине није извршен попис пословног простора узетог под закуп, 
примљених гаранција и датих мјеница, као ни структуре обавеза према грантовима 
и дознакама већ је само пописан укупан салдо обавеза према грантовима и 
дознакама на крају године, а што није у складу са чланом 4. поменутог Правилника.  

До дана одређеног за попис вршено је усаглашавање потраживања и обавеза са 
дужницима и повјериоцима. Неусаглашено стање потраживања и обавеза према 
„Инжињеринг 1” д.о.о. Јелах-Тешањ, Општина није објелоданила у Напоменама, што 
није у складу са чланом 18. став (3) Закона о рачуноводству и ревизији Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске” број 94/15 и 78/20).  

У 2021. години, Општина и Центар за социјални рад нису покренули активности на 
успостављању система финансијског управљања и контроле, што није у складу са 
чланом 59. Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” број 91/16).  

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

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 

− пријем запослених на одређено вријеме због повећаног обима посла 
врши у складу са чланом 61. став (1) тачка 2) Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима локалне самоуправе, 

− коефицијенти за обрачун плате ускладе са чланом 6. став (2) и (3) 
Посебног колективног уговора за запослене у области локалне 
самоуправе Републике Српске,  

− увећање основне плате за сваку навршену годину стажа  осигурања 
врши на основу члана 5. став (4) Посебног колективног уговора за 
запослене у области локалне самоуправе и члана 6. став (3) Закона 
о платама запослених у органима управе Републике Српске,  
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− накнаде трошкова превоза запослених исплаћују у складу са чланом 
11. став (1) и (2) Посебног колективног уговора за запослене у 
области локалне самоуправе Републике Српске, 

− Уговори о дјелу закључују за послове који су ван дјелатности 
послодавца у складу са чланом 205. Закона о раду и да се за 
обављене послове подносе извјештаји послодавцу, 

− трошкови мобилних телефона признају у складу са чланом 2, 3. и 5. 
Правилника о коришћењу мобилног телефона у службене сврхе.  

Препоручује се директору Центра за социјални рад да обезбиједи да се: 
− увећање основне плате за сваку навршену годину стажа  осигурања 

врши на основу члана 18. став (4) Посебног колективног уговора за 
запослене у области социјалне заштите Републике Српске,  

− накнаде трошкова превоза запослених исплаћују у складу са чланом 
25. став (1) и (2) Посебног колективног уговора за запослене у 
области социјалне заштите Републике Српске, 

− трошкови мобилних телефона признају у складу са чланом 
6.  Правилника о коришћењу средстава репрезентације и телефона 
у ЈУ Центар за социјални рад Источна Илиџа, 

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

Препоручује се начелнику Општине и директору Центра за социјални рад да 
обезбиједе да се: 

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

− покрену активности на успостављању система финансијског 
управљања и контроле у складу са одредбама Закона о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске. 

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

4. Набавке 

Планом јавних набавки и са четири измјене и допуне наведеног плана у Општини за 
2021. годину су планиране набавке у укупном износу од 3.245.610 КМ без урачунатог 
пореза на додатну вриједност (у даљем дијелу текста: ПДВ), од чега набавка роба 
69.110 КМ, услуга 957.400 КМ и радова 2.219.100 КМ. Планирано је 65 поступака 
јавних набавки.  

Према извјештају о реализацији у току 2021. године проведено је 50 поступака јавних 
набавки уговорене вриједности 2.316.654 КМ. Проведено је шест отворених 
поступака, један конкурентски, четири путем поступака из Анекса II дио Б Закона о 
јавним набавкама и 39 директних споразума.   

Ревизијским испитивањем су обухваћени проведени поступци јавних набавки у 
вриједности од 1.934.225 КМ, што чини 83% уговорених набавки, и то четири 
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отворена поступка, један конкурентски поступак, два поступка путем Анекса II дио Б 
Закона о јавним набавкама и осам директних споразума. 

Испитане су набавке услуга одобрења дугорочног кредита (534.929 КМ), извођење 
радова на изградњи моста преко ријеке Жељезнице на локалитету Блаца (762.000 
КМ), дијела Улице Аеродромска у насељу Радуловац (384.500 КМ), реконструкцији 
улица Српских палих бораца, Ристе Анђића, Светосавске и Младичке (173.325 КМ), 
услуге израде регулационог плана (22.821 КМ), набавка угоститељских услуга (7.883 
КМ), услуге текућег одржавања веб странице (6.960 КМ), робе зе бифе (6.004 КМ), 
израда главног пројекта реконструкције „Старе школе” у насељу Војковићи (6.000 
КМ), услуге објаве сервисних информација (6.000 КМ), израде регулационог плана 
„Грлица” (5.900 КМ), рачунарске опреме (5.778 КМ), набавка тотема за потребе 
истицања назива општине (5.500 КМ), фотографских (4.000 КМ) и адвокатских услуга 
(2.625 КМ). 

Извршено је дијељење набавки за набавку рачунарске опреме јер су проведена два 
поступка директног споразума укупне вриједности од 11.774 КМ, геодетских услуга 
јер су проведена три поступка директног споразума укупне вриједности од 17.773 
КМ, услуга израде главних пројеката и нацрта за изградњу јер су проведена три 
поступка директног споразума укупне вриједности од 17.850 КМ, фотографских 
услуга јер су проведена два поступка директног споразума укупне вриједности од 
7.000 КМ и за набавку планирања развоја урбане животне средине тј. услуге израде 
регулационог плана јер је проведен један конкурентски поступак и два поступка 
директног споразума у укупној вриједности од 34.671 КМ, што није у складу са 
чланом 15. став (6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Српске” број 38/14) који дефинише да уговорном органу није дозвољено дијељење 
предмета набавке с намјером избјегавања примјене одговарајућег поступка 
дефинисаног овим Законом.    

Након проведеног поступка јавне набавке путем директног споразума Општина је са 
изабраним добављачем закључила Уговор о пружању услуга текућег одржавања 
веб странице у вриједности од 6.960 КМ, што није у складу са чланом 87. став (3) 
Закона о јавним набавкама којим је дефинисано да уговорни орган спроводи 
поступак директног споразума за набавку робе, услуга или радова чија је процјењена 
вриједност једнака или мања од износа од 6.000 КМ. 

Код отворених поступака набавке за извођење радова на изградњи дијела 
Аеродромске улице у насељу Радуловац (384.500 КМ) и на изградњи моста преко 
ријеке Жељезнице на локалитету Блаца (762.000 КМ), комисије за јавне набавке су 
именоване одлукама начелника општине у саставу од три члана, што није у складу 
са чланом 6. Правилника о успостављању и раду комисије за набавке („Службени 
гласник БиХ” број 103/14) којим је дефинисано да се у случају уговора чија 
процијењена вриједност представља вриједносни разред из члана 14. став (2) и (3) 
Закона комисија састоји од најмање пет чланова.    

За проведене поступке набавке услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама 
нису објављивани основи елементи уговора на веб страници Општине, што није у 
складу са чланом 75. став (2) Закона о јавним набавкама који дефинише да је 
уговорни орган дужан да на својој веб страници објави основне елементе уговора за 
све поступке јавне набавке.  

Општина је закључила два уговора са „Електроинвест” д.о.о Источна Илиџа (у 
даљем дијелу текста: „Електроинвест”) без проведене процедуре јавне набавке за 
набавку радова на изградњи јавне расвјете у четири мјесне заједнице на подручју 
општине Источна Илиџа и набавку текућег одржавања јавне расвјете на подручју 
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општине Источна Илиџа у укупној вриједности 94.009 КМ, што није у складу са 
чланом 6. Закона о јавним набавкама, јер набавка не подлијеже изузећу од примјене 
одредби Закона о јавним набавкама сходно члану 10. тачка д) поменутог закона. 

 

За набавку сјетвеног и садног материјала (тачка 6.1.2.1. извјештаја) у укупној 
вриједности од 10.000 КМ није проведена процедура јавне набавке, што такође није 
у складу са чланом 6. Закона о јавним набавкама. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се поступци, процедуре 
и избор поступака јавних набавки, те објављивање основних елемената 
уговора на веб страници Општине Источна Илиџа врши у складу са чланом 
6, 15. став (6), 75. став (2) и 87. став (3) Закона о јавним набавкама, а комисија 
за набавке чија процијењена вриједност представља вриједносни разред из 
члана 14. став (2) и (3) Закона о јавним набавкама састоји од најмање пет 
чланова у складу са чланом 6. Правилника о успостављању и раду комисије 
за набавке. 

5. Припрема и доношење буџета 

Скупштина општине Источна Илиџа је 28.12.2020. године је донијела Одлуку о 
усвајању буџета општине Источна Илиџа за 2021. годину и Одлуку о извршењу 
буџета општине Источна Илиџа за 2021. годину у укупном износу од 8.036.500 КМ. 

Одлука о усвајању Првог ребаланса буџета општине Источна Илиџа и Одлука о 
измјенама и допунама одлуке о извршењу буџета општине Источна Илиџа за 2021. 
годину у износу од 13.769.215 КМ донесена је 22.09.2021. године, а Одлука о 
усвајању Другог ребаланса буџета општине Источна Илиџа и Одлука о измјенама и 
допунама одлуке о извршењу буџета општине Источна Илиџа за 2021. годину у 
износу од 12.590.415 КМ донесена је 30.12.2021. године. 

Другим ребалансом буџета општине Источна Илиџа планирани су порески приходи 
(4.201.700 КМ), непорески приходи (3.553.350 КМ), грантови (21.000 КМ), трансфери 
између или унутар јединица власти (443.025 КМ), примици за нефинансијску 
имовину (903.140 КМ), примици од задуживања (3.250.000 КМ) и остали примици у 
износу од 218.200 КМ.  

Буџетска потрошња планирана је за расходе личних примања (2.183.615 КМ), 
расходе коришћења роба и услуга (1.328.660 КМ), расходе финансирања и друге 
финансијске трошкове (118.350 КМ), субвенције (24.620 КМ), грантове (897.320 КМ), 
дознаке (976.350 КМ, расходе по судским рјешењима (11.910 КМ), трансфере (24.470 
КМ), буџетску резерву (130.000 КМ), издатке за нефинансијску имовину (4.514.300 
КМ), издатке за финансијску имовину (18.000 КМ), издатке за отплату дугова (632.190 
КМ) и остале издатке (1.730.630 КМ) у оквиру којих су планирани издаци за измирење 
неизмирених обавеза пренесених из претходног периода. 

Након Другог ребаланса буџета извршено је 18 реалокација у укупном износу од 
252.807 КМ, од чега је 15 реалокација извршено унутар Општине у износу 250.376 
КМ, а три реалокације унутар Центра за социјални рад у износу од 2.431 КМ. 

Буџетска резерва за 2021. годину је распоређена сходно одлукама начелника 
Општине у износу од 129.478 КМ, од чега на грантове (103.750 КМ), издатке за 
финансијску имовину (24.000 КМ) и расходе у износу од 1.728 КМ. 

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

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

6. Финансијски извјештаји 

Општина је сачинила Консолидовани финансијски извјештај за кориснике буџета 
општине Источна Илиџа за 2021. годину у складу са чланом 26. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике 
Српске” број 15/17) и обрасце финансијског извјештаја са Напоменама доставила 
20.04.2022. године Министарству финансија, што представља кашњење у односу на 
рок дефинисан дефинисан чланом 49. став (6) поменутог правилника.  

Приликом сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја за 2021. годину, 
Општина је извршила 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) 
укључивањем нето имовине/капитала ентитета под контролом (јавних установа и 
предузећа) из њихових биланса стања примјеном процента учешћа капитала 
Општине у основном капиталу установа и предузећа (Јавних комуналних предузећа 
„Комил” а.д. Источна Илиџа (у даљем дијелу текста: ЈКП „Комил”) и „Топлане” д.о.о. 
Источна Илиџа (у даљем дијелу текста: ЈКП „Топлане”), Јавног предузећа „Услужни 
сервис” а.д. Источна Илиџа (у даљем дијелу текста: ЈП „Услужни сервис”), 
„Електроинвест” д.о.о Источна Илиџа, Јавних установа „Центар за културу и 
информисање” Источна Илиџа (у даљем дијелу текста: ЈУ „Центар за културу и 
информисање”) и „Спортско рекреативни центар” Источна Илиџа (у даљем дијелу 
текста: ЈУ „Спортско рекреативни центар”) и Јавне здравствене установе „Дом 
здравља Источно Сарајево” (у даљем дијелу текста: ЈЗУ Дом здравља). 

6.1. Извјештај о извршењу буџета 

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

У обрасцу ПИБ су исказани буџетски приходи и примици у износу од 10.998.894 КМ, 
што је 13% ниже у односу на Други ребаланс буџета, а буџетски расходи и издаци у 
износу од 12.309.842  КМ, што је 2% ниже у односу на Други ребаланс буџета. 

Скупштина општине је 26.05.2022. године донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о 
извршењу буџета општине Источна Илиџа за 2021. годину. 

6.1.1. Приходи и примици 

Општина је у обрасцу ПИБ исказала буџетске приходе и примитке у износу од 
10.998.894 КМ, а чине их буџетски приходи (6.650.044 КМ) и примици у износу од 
4.348.850 КМ. 

6.1.1.1. Приходи 

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

Порески приходи су исказани у износу од 4.131.772 КМ, a највећим дијелом их чине 
индиректни порези прикупљени преко Управе за индиректно опорезивање 
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(2.796.100 КМ), порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 
(761.215 КМ) и порези на имовину у износу од 554.495 КМ. 

Непорески приходи су исказани у износу од 2.038.857 КМ, а највећим дијелом се 
односе на приходе од закупа и ренте (517.011 КМ), административне накнаде и таксе 
(35.005 КМ), комуналне накнаде и таксе (115.512 КМ), накнаде по разним основама 
(1.262.553 КМ) и приходе од пружања јавних услуга у износу од 102.997 КМ. 

Приходи од закупа и ренте су реализовани на основу Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту, Одлуке о висини ренте (погодности) за изградњу објеката 
по зонама градског грађевинског земљишта на подручју општине Источна Илиџа и 
Одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта. 

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

Комуналне накнаде и таксе (115.512 КМ) се односе на комуналне таксе на фирму 
(71.662 КМ), коришћење рекламних паноа у складу са Одлуком о јавном оглашавању 
(37.572 КМ) и коришћење простора на јавним површинама или испред пословног 
простора у пословне сврхе у износу од 6.278 КМ. 

Комуналне накнаде и таксе су реализоване у складу са Одлуком о комуналним 
таксама на подручју Града Источно Сарајево и тарифи комуналних такси („Службене 
новине Града Источно Сарајево” број 3/12, 7/13, 32/17, 28/18 и 8/21). Град Источно 
Сарајево наплаћује за све општине у његовом саставу, а од априла 2021. године 
прикупљена средства од наплате дијели између Града и општина у саставу Града у 
омјеру 50%:50%. 

Накнаде по разним основама највећим дијелом се односе на накнаде за уређење и 
коришћење градског грађевинског земљишта (1.076.335 КМ), накнаду за коришћење 
комуналних добара од општег интереса (52.885 КМ), накнаду за промјену намјене 
пољопривредног земљишта (50.886 КМ), накнаду за воде по разним основама 
(49.998 КМ) и накнаду за коришћење минералних сировина у износу од 27.980 КМ. 

Скупштина општине је донијела Одлуку о расподјели средстава од концесионе 
накнаде за 2021. годину, Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде по 
основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и 
Годишњи план утрошка средстава од водне накнаде за 2021. годину.  

Општина није сачинила и доставила Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске извјештај о коришћењу намјенских средстава 
остварених од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта и извјештај 
о утрошку средстава по основу накнаде за воде и доставила га надлежним 
институцијама, што није у складу са чланом 35. став (4) Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске” број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 
58/19) и чланом 195. став (4) Закона о водама („Службени гласник Републике 
Српске” број 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17). 

Приходи од пружања јавних услуга највећим дијелом се односе на приходе по основу 
накнада за трошкове техничког прегледа грађевинских објеката ради издавања 
употребне дозволе у износу од 72.191 КМ. 

Грантови су исказани у износу од 21.000 КМ, а односе се на грант од Института за 
развој младих „КУЛТ” у оквиру програма подршке маргинализованим групама у 
износу од 20.000 КМ и грант Министарства финансија и трезора БиХ у износу од 
1.000 КМ.  
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Трансфери између различитих јединица власти су исказани у износу од 458.415 
КМ, а односе се на трансфере од Министарства здравља и социјалне заштите 
Републике Српске за финансирање права по основу Закона о социјалној заштити 
(341.029 КМ), Владе Републике Српске у складу са Одлуком о измјенама и допунама 
Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција 
Републике Српске за финансирање из Буџета у 2021. години („Службени гласник 
Републике Српске” број 103/21) за суфинансирање пројекта „Отклањање и 
интервентно санирање посљедица поплава из новембра 2021. године у општини 
Источна Илиџа” (100.000 КМ) и трансфере од ентитета, јединица локалне 
самоуправе и фондова обавезног социјалног осигурања по основу Записника 
Министарства финансија Републике Српске о обрачуну и поравнању више и 
погрешно уплаћених јавних прихода у износу од 17.386 КМ. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се Извјештаји о 
коришћењу намјенских средстава остварених од накнада за промјену 
намјене пољопоривредног земљишта и накнада за воде сачињавају и 
достављају надлежној институцији, у складу са чланом 35. став (4) Закона о 
пољопривредном земљишту и чланом 195. став (4) Закона о водама. 

6.1.1.2. Примици 

Примици су исказани у износу од 4.348.850 КМ, а највећим дијелом их чине примици 
за нефинансијску имовину (467.801 КМ), примици од задуживања (3.250.000 КМ) и 
остали примици у износу од 631.048 КМ. 

Примици за нефинансијску имовину се односе се на примитке остварене од продаје 
земљишта (445.163 КМ) и продаје објекта у износу од 22.638 КМ.  

Примици од задуживања у цијелости се односе на примитке од реализације кредита 
код „Raiffeisen Bank” д.д. Сарајево, што је детаљније образложено у тачкама 6.3.2.1. 
и 6.3.2.2. извјештаја.  

Остале примитке највећим дијелом чине примици од уплате кауција од учесника 
лицитација за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта (210.845 КМ), 
примици по основу уплате аванса за продају неизграђеног градског грађевинског 
земљишта са којим је Уговор о купопродаји након добијеног Мишљења 

Правобранилаштва Републике Српске закључен у 2022. години (371.885 КМ), 
примици од Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске по основу 
рефундација плата за вријеме породиљског одсуства (31.404 КМ) и Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске по основу рефундација плата за вријеме 
боловања у износу од 15.387 КМ. 

6.1.2. Расходи и издаци 

Општина је у обрасцу ПИБ исказала буџетске расходе и издатке у износу од 
12.309.842 КМ, а чине их буџетски расходи (5.456.363 КМ) и издаци у износу од 
6.853.479 КМ. 

6.1.2.1. Расходи 

Буџетске расходе чине расходи за лична примања запослених (2.095.878 КМ), 
расходи по основу коришћења робе и услуга (1.311.434 КМ), расходи финансирања 
и други финансијски трошкови (117.914 КМ), субвенције (24.615 КМ), грантови 
(945.321 КМ), дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова (926.526 КМ), расходи по судским рјешењима (12.386 
КМ) и трансфери између различитих јединица власти у износу од 22.289 КМ. 
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Расходи за лична примања запослених су исказани у износу од 2.095.878 КМ, a 
односе се на расходе за бруто плате запослених (1.601.203 КМ), бруто накнаде 
трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада (419.515 КМ), 
накнаде плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих 
накнада плата (40.848 КМ) и отпремнине и једнократне помоћи у износу од 34.312 
КМ.  

Расходи за бруто плате су исказани код Општине (1.414.283 КМ) и Центра за 
социјални рад у износу од 186.920 КМ. 

Лична примања запослених у Општини су дефинисана одредбама Колективног 
уговора за запослене у Општинској управи општине Источна Илиџа и Одлуком о 
платама функционера општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно 
Сарајево” број 17/20), а лична примања запослених код Центра за социјални рад су 
дефинисана одредбама Правилника о платама и другим наканадама запослених у 
ЈУ Центар за социјални рад Источна Илиџа („Службене новине Града Источно 
Сарајево” број 28/20), додатно је образложено у тачки 3. извјештаја. 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада су исказани код Општине (365.824 КМ) и Центра за социјални рад у 
износу од 53.691 КМ, а односе се на расходе за накнаде за превоз на посао и са 
посла (39.954 КМ), топли оброк (113.173 KM), регрес (115.520 КМ), дневнице за 
службена путовања у земљи и иностранству (1.432 КМ) и порезе и збирне доприносе 
на накнаде у износу од 149.437 КМ. 

Расходи за накнаде за превоз на посао и са посла су исказани код Општине (34.895 
КМ) и Центра за социјални рад у износу од 5.059 КМ. 

Накнаде плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих 
накнада плата су исказане код Општине (38.438 КМ) и Центра за социјални рад у 
износу од 2.410 КМ. 

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи су исказани код Општине (29.460 КМ) 
и Центра за социјални рад у износу од 4.852 КМ, а односе се на расходе за 
отпремине по колективном уговору (3.052 КМ), новчане помоћи приликом рођења 
дјетета (6.158 КМ), новчане помоћи у случају смрти члана уже породице (15.429 КМ), 
накнаде поводом 8. марта (5.850 КМ) и порезе и доприносе на једнократне помоћи у 
износу од 3.823 КМ. Накнаде поводом 8. марта нису предвиђене чланом 10. 
Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске и чланом 24. Посебног колективног уговора за запослене у 
области социјалне заштите Републике Српске.  

Расходе по основу коришћења робе и услуга су исказани у износу од 1.311.434 
КМ, а чине их расходи по основу закупа (117.900 КМ), расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга (112.423 КМ), расходи 
за режијски материјал (33.328 КМ), расходи за текуће одржавање (59.825 КМ), 
расходи по основу путовања и смјештаја (28.324 КМ), расходи за стручне услугу 
(133.224 КМ), расходи за одржавање јавних површина и заштите животне средине 
(296.174 КМ) и остали некласификовани расходи у износу од 530.236 КМ. 

Расходе по основу закупа чине расходи по основу закупа пословног простора у којем 
је смјештена Општинска управа (117.150 КМ) и расходи по основу закупа земљишта 
у износу од 750 КМ. Општина је са Казнено поправним заводом Источно Сарајево-
Привредна јединица „Привредник” закључила Уговор о закупу пословног простора 
за 2021. годину којим се дефинишу услови закупа и висина мјесечне закупнине у 
износу од 9.762 КМ.  



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

20 Извјештај о проведеној финансијској ревизији                             
Општине Источна Илиџа за период 01.01-31.12.2021. године 

 

 

Расходе по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга највећим дијелом чине расходи по основу утрошка електричне енергије 
(45.881 КМ), расходи за поштанске услуге (14.569 КМ), расходи за за услуге 
одржавања чистоће (8.043 КМ), расходи за услуге кориштења фиксног телефона 
(7.439 КМ), мобилног телефона (12.601 КМ) и интернета у износу од 8.628 КМ.  

Право на кориштење службеног мобилног телефона за запослене у Општини је 
дефинисано одредбама Правилника о коришћењу мобилног телефона у службене 
сврхе (од 29.01.2020. године), а право на кориштење службеног мобилног телефона 
за запослене у Центру за социјални рад је дефинисано одредбама Правилника о 
коришћењу средстава репрезентације и телефона у ЈУ Центар за социјални рад 
Источна Илиџа (од 24.04.2018. године), додатно је образложено у тачки 3. 
извјештаја. 

Расходе за режијски материјал чине расходи за канцеларијски материјал (21.941 
КМ), материјал за одржавање чистоће (7.538 КМ) и стручну литературу, часописе и 
дневну штампу у износу од 3.849 КМ. 

Расходе за текуће одржавање чине расходи за текуће одржавање зграда (11.720 
КМ), осталих грађевинских објеката (41.477 КМ) и опреме у износу од 6.627 КМ.  

На расходима за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда 
умјесто на издацима за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката, евидентирани су трошкови за изградњу надстрешнице, поправку 
крова, облагање зида гипс картонском плочом, израда спуштеног стропа, у укупном 
износу од 8.153 КМ. Наведено није у складу са чланом 92. став (6) односно чланом 
105. Правилника о буџетским класификацијама садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске” број 98/16, 
115/17 и 118/18). 

Расходе по основу путовања и смјештаја чине расходи по основу смјештаја, хране и 
остали расходи по основу службених путовања (1.539 КМ) и расходи по основу 
утрошка горива у износу од 26.785 КМ. 

Расходе за стручне услуге највећим дијелом чине расходи за услуге штампања, 
графичке обраде и копирања (10.836 КМ), услуге објављивања тендера и огласа 
(10.065 КМ), услуге информисања и медија (10.335 КМ), геодетско катастарске 
услуге (29.628 КМ), остале правне и административне услуге (10.823 КМ) и остале 
стручне услуге у износу од 29.889 КМ. 

Расходи за одржавање јавних површина и заштиту животне средине се односе на 
услуге одржавања зелених површина (20.006 КМ), услуге зимске службе (122.782 
КМ), услуге чишћења јавних површина (59.999 КМ), утрошак електричне расвјете на 
јавним површинама (89.877 КМ) и услуге заштите животне средине (3.510 КМ). 

Програм заједничке комуналне потрошње за 2021. годину, којим се дефинише обим 
и квалитет одржавања и обнављања појединих комуналних објеката и уређаја и 
комуналних услуга заједничке комуналне потрошње, висину потребних средстава за 
реализацију програма и распоред средстава по намјенама за сваку дјелатност 
посебно, као и мјере спровођења програма, није донесен од стране Скупштине 
општине како је предвиђено чланом 21. став (2) Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике Српске” број 124/11 и 100/17). 

Остале непоменуте расходе највећим дијелом чине расходи за бруто накнаде за рад 
ван радног односа (301.483 КМ), расходи по основу репрезентације (39.245 КМ)  и 
остали непоменути расходи у износу од 180.663 КМ. 
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Расходе за бруто накнаде за рад ван радног односа највећим дијелом чине накнаде 
одборницима (150.195 КМ), накнаде по уговорима о дјелу (80.668 КМ) и накнаде 
члановима комисија и радних група у износу од 56.879 КМ.  

Накнаде одборницима су дефинисане Одлуком о одборничкој накнади („Службене 
новине Града Источно Сарајево” број 16/17), а у току 2021. године женама 
скупштинским одборницима је исплаћена накнада за 8. март у бруто износу од 1.240 
КМ, иако ова врста накнаде није предвиђена поменутом Одлуком. 

Расходе за бруто накнаде по уговору о дјелу највећим дијелом чине накнаде по 
основу 89 закључених уговора о дјелу код Општине у износу од 79.850 КМ.  

Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група су исказани код 
Општине (51.281 КМ) и Центра за социјални рад у износу од 5.598 КМ, а највећим 
дијелом се односе на бруто накнаде члановима комисија за технички преглед 
објеката утврђене Одлуком о накнадама за рад комисије за технички преглед 
објеката. 

Расходе по основу репрезентације чине расходи по основу репрезентације у земљи 
20.103 КМ), организације пријема, манифестација и сл. (4.672 КМ) и расходи за 
поклоне у износу од 14.470 КМ. 

Остали непоменути расходи највећим дијелом се односе на расходе за санацију 
штета изазваних поплавама на подручју Општине у новембру 2021. године. 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови су исказани у износу од 
117.914 КМ, a односе се на расходе по основу камата за примљене зајмове код 
„Raiffeisen Bank” д.д. Сарајево (98.935 КМ), трошкове сервисирања примљених 
зајмова (18.900 КМ) и затезне камате у износу од 79 КМ.  

Субвенције су исказане у износу од 24.615 КМ, а у цијелости се односе на дате 
подстицаје за унапређење пољопривредне производње сходно Плану кориштења 
средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју општине 
Источна Илиџа за 2021. годину.  

Субвенције су додијељене Јединици за координацију пољопривредних пројеката за 
суфинансирање пословног плана „Развој кооперантске мреже произвођача поврћа 
у заштићеном простору” (14.615 КМ) и Пољопривредној задрузи „Агроном” (у даљем 
дијелу текста: ПЗ „Агроном”) за набавку сјетвеног и садног материјала за 
пољопривредне произвођаче са територије Општине у износу од 10.000 КМ. 

Општина је закључила Споразум о суфинансирању пословног плана „Развој 
кооперантске мреже произвођача поврћа у заштићеном простору - Шанса за мала 
сеоска газдинства” са Јединицом за координацију пољопривредних пројеката при 
Министарству пољопривреде шумарства и водопривреде, а којим је предвиђено 
учествовање Општине у суфинансирању пословних планова који се имплементирају 
путем Јединице за координацију пољопривредних пројеката из кредитних средстава 
од Међународног фонда за пољопривредни развој. Општина је обавезу по овом 
основу измирила, а трансфер средстава Јединици за координацију пољопривредних 
пројеката није касификован у складу са чланом 102. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 
Због претходно наведеног, субвенције су прецијењене, а трансфери између 
различитих јединица власти потцијењени за износ од 14.615 КМ. 

Начелник опшине је донио Одлуку о исплати средстава ПЗ „Агроном” за набавку 
сјеменских пакета и расада за пластеничку производњу у износу од 10.000 КМ са 
којом је Општина закључила Споразум о пословно техничкој сарадњи на име 
послова обављања научне и стручне анализе из области пољопривреде, едукативне 
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послове, техничке анализе, израду студија и/или техничке документације, израду 
или учешће у изради планско-развојних аката, остале консултантске услуге, 
заједничко учешће у креирењу приједлога стручних пројеката по расписаним 
програмима на националном и међународном нивоу и слично. У члану 5. Споразума 
је наведено да ће се за све конкретне активности или групе активности чија се 
реализација уговори, креирати посебни уговори који ће у себи садржавати назив или 
природу послова, обим, рокове, потребна финансијска средства и друго. Са ПЗ 
„Агроном” није закључен посебан уговор за набавку сјетвеног и садног материјала, 
што није у складу са чланом 5. поменутог Споразума.  

Грантови су исказани у износу од 945.321 КМ, а односе се на текуће грантове 
непрофитним субјектима у земљи (355.435 КМ), остале текуће грантове у земљи 
(468.686 КМ), капиталне грантове непрофитним субјектима у земљи (114.700 КМ) и 
остале капиталне грантове у земљи у износу од 6.500 КМ. 

Текуће грантове непрофитним субјектима у земљи највећим дијелом чине текући 
грантови: 

− хуманитарним организацијама и удружењима (31.400 КМ), од чега је 
додјељено Црвеном крсту (25.000 КМ), 

− спортским организацијама и удружењима у износу од 172.024 КМ, од чега су 
најзначајнија средства додјељена Фудбалском клубу „Фамос” (65.000 КМ), 
Џудо клубу „Фамос” (18.332 КМ) и Омладинском кошаркашком клубу „Игман” 
(14.580 КМ), 

− организацијама за афирмацију породице, заштиту права жена, дјеце, избјеглих 
и расељених лица, бораца и особа са инвалидитетом у износу од 46.506 КМ, 
од чега се највећи дио односи на грант Општинској борачкој организацији 
„Илиџански борац” (39.550 КМ), 

− организацијама и удружењима у области образовања, научно-истраживачке 
дјелатности, културе и информација (50.500 КМ), од чега је највећи износ 
средстава додијељен СКУД „Војковићи” Источна Илиџа (14.500 КМ), 
Општинској борачкој организацији „Илиџански борац” (7.000 КМ), КУД 
„Братство” Источна Илиџа (6.300 КМ), ЈУ „Културни центар” Источно Ново 
Сарајево (5.000 КМ), 

− непрофитним субјектима у земљи (27.530 КМ), а највећим дјелом се односе на 
средства дозначена Удружењу пензионера Источна Илиџа (16.480 КМ). 

Остали текући грантови у земљи највећим дијелом су додијељени предузећима и 
предузетницима за регресирање камата за намјенске кредите из претходног 
периода (110.778 КМ), ЈП „Услужни сервис” (72.000 КМ), Итеско д.о.о. (31.548 КМ), 
Клубу за дружење и активно старење и кафе „Актива” за финансирање пројеката 
Подршка развоју бизниса за маргинализоване групе жена (26.250 КМ), ЈУ „Центар за 
културу и информисање” (26.000 КМ), ЈУ „Спортско рекреативни центар” (23.300 КМ), 
„Електроинвест” (21.109 КМ), ПЗ „Агроном” (18.018 КМ), ЈЗУ „Дом здравља” (15.000 
КМ), ФК „Фамос” (14.226 КМ), НЛП-пројект д.о.о. Сарајево (14.226 КМ) и ”Аиз” д.о.о. 
Источно Сарајево у износу од 14.226 КМ. 

Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи се највећим дијелом односе 
на грантове дате вјерским институцијама за изградњу и реконструкцију вјерских 
објеката (73.000 КМ) и Фудбалском клубу „Славија” у износу од 23.400 КМ. 

Општина није донијела интерни акт/правилник којим би су утврдили начин и 
критерији расподјеле средстава гранта планираних буџетом општине.  



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

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

23 

 

Правилник о расподјели средства за спорт и физичку културу из 2018. године је 
стављен ван снаге 31.12.2021. године, а нови правилик није донесен и средства су 
додјељивана на основу појединачних одлука начелника општине.  

Општина није расписивала јавни позив за додјелу грантова етничким и вјерским 
организацијама и удружењима, јавним нефинансијским субјектима у области 
образовања, научно-истраживачке дјелатности, културе, информација, здравства, 
социјалне заштите, заштите животне средине и комуналне дјелатности и осталих 
текућих грантова у земљи и текућих грантова појединцима.  

Из буџетске резерве по одлукама начелника општине додијељена су средства 
гранта у укупном износу од 103.750 КМ, а на основу појединачних захтјева корисника 
средстава.  

Спортски клубови и поједини корисници средстава гранта нису подносили извјештаје 
о намјенском трошењу средстава, што није у складу са чланом 13. Одлуке  о 
извршењу буџета Општине Источна Илиџа.  

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова су исказанe у износу од 926.526 КМ, а чине их дознаке 
корисницима социјалне заштите (штићеницима) и пружаоцима услуга социјалне 
заштите које се реализују преко Центра за социјални рад (669.156 КМ) и дознаке 
грађанима које реализујe Општинa у износу од 257.370 КМ. 

Дознаке које су реализоване преко Центра за социјални рад се односе на додатак за 
помоћ и његу другог лица који се исплаћује штићеницима установа социјалне 
заштите (530.817 КМ), личне инвалиднине (65.017 КМ), сталну новчану помоћ која се 
исплаћује штићеницима установа социјалне заштите (19.486 КМ), једнократну 
новчану помоћ која се исплаћује штићеницима установа социјалне заштите (6.306 
КМ), помоћ за оспособљавање за рад дјеце и омладине (4.272 КМ), остале текуће 
дознаке (4.527 КМ), као и дознаке установама социјалне заштите (пружаоцима 
услуга социјалне заштите) за смјештај штићеника у износу од 38.731 КМ. 

Дознаке грађанима које реализује Општина су дефинисане интерним правилницима 
и одлукама, а односе се на новчане помоћи породици, дјеци и младима (182.080 
КМ), ученицима, студентима и појединцима у области науке и културе (49.140 КМ), 
пензионерима и незапосленим лицима (12.650 КМ), као и остале текуће дознаке 
грађанима (12.500 КМ) и породицама палих бораца, ратних војних инвалида и 
цивилних жртава рата у износу од 1.000 КМ. 

Новчане помоћи породици, дјеци и младима се односе на суфинансирање трошкова 
боравка у вртићу (77.580 КМ), суфинансирање трошкова вантјелесне оплодње 
(8.000 КМ), као и новчане помоћи за свако новорођено дијете (32.200 КМ), набавку 
уџбеника за породице са троје и више дјеце и социјално угрожене породице (26.850 
КМ), вишечлане породице (32.750 КМ) и грађане у тешкој материјалној ситуацији 
(4.700 КМ), а новчане помоћи ученицима, студентима и појединцима у области науке 
и културе највећим дијелом се односе на студентске стипендије (за 40 студената по 
1.000 КМ) у износу од 40.000 КМ. 

Расходи по судским рјешењима су исказани у износу од 12.386 КМ, а највећим 
дијелом их чине расходи за затезне камате по судским рјешењима и судске таксе.  

Трансфери између различитих јединица власти су исказани у износу од 22.289 
КМ, а највећим дијелом их чине трансфер општини Источно Ново Сарајево по 
Споразуму о суфинансирању набавке санитарног возила у склопу пројекта „Јачање 
здравствених капацитета општине Источно Ново Сарајево” (12.146 КМ), трансфери 
по основу записника Пореске управе о обрачуну и поравнању више и погрешно 
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уплаћених јавних прихода (8.600 КМ) и трансфер Фонду солидарности за 
дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству у износу 
од 1.266 КМ. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 
− за улагања у инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 

зграда и објеката исказују издаци у складу са чланом 105. Правилника 
о буџетским класификацијама садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике, 

− дати трансфери средстава класификују у складу са чланом 102. 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике, 

− донесу интерни акти/правилници за додјелу средстава гранта и 
подносе извјештаји о намјенском трошењу средстава гранта у 
складу са чланом 13. Одлуке  о извршењу буџета Општине Источна 
Илиџа. 

6.1.2.2. Издаци 

Издаци су исказани у износу од 6.853.479 КМ, а чине их издаци за нефинансијску 
имовину (4.334.394 КМ) и финансијску имовину (42.000 КМ), издаци за отплату 
дугова (631.486 КМ) и остали издаци у износу од 1.845.599 КМ. 

Издаци за нефинансијску имовину су исказани у износу од 4.334.394 КМ, а односе 
се на издатке за изградњу и прибављање зграда и објеката (2.738.559 КМ), 
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (826.256 
КМ), набавку постројења и опреме (21.547 КМ), нематеријалну произведену имовину 
(38.565 КМ), прибављање земљишта (708.085 КМ) и издаци за залихе материјала, 
робе, ситног инвентара, амбалаже и слично у износу од 1.382 КМ.  

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката највећим дијелом се односе на 
издатке за изградњу моста преко ријеке Жељезнице (780.435 КМ), издатке за 
изградњу улица, путева и пјешачких стаза (680.356 КМ) и издатке за куповину 
пословних простора у Тржном центру Добриња IV за смјештај предузећа и установа 
чији је оснивач Општина у складу са Одлуком Скупштине општине у износу од 
490.000 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 дијела Улице 
Аеродромска у насељу Радуловац (449.865 КМ) и изградњи моста преко ријеке 
Жељезнице на локалитету Блаца у износу од 288.512 КМ.  

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
највећим дијелом се односе на реконструкцију и адаптацију улица и путева у мјесним 
заједницама (336.849 КМ), као и реконструкцију Друштвеног дома у насељу 
Војковићи са изградњом додатних просторија - I фаза (222.019 КМ), Трга краља 
Александра (159.997 КМ) и објекта „Стара школа” (музеја) у насељу Војковићи у 
износу од 93.600 КМ. На крају обрачунског периода, за поменуте издатке највећим 
дијелом је извршено резервисање средстава у укупном износу од 554.990 КМ.  

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
су прецијењени за 214.999 КМ, јер на дан биланса нису испуњени сви услови за 
резервисање расположивих средстава за извођење радова на реконструкцији 
Друштвеног дома у насељу Војковићи са изградњом додатних просторија (I фаза) 
који су прописани чланом 96. став (5) Правилника о рачуноводству, 
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рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. Наиме, процедура јавне набавке за извођење радова на реконструкцији 
Друштвеног дома у насељу Војковићи је покренута и завршена у 2022. години. 

Издаци за прибављање земљишта највећим дијелом се односе на прибављање 
градског грађевинског земљишта за изградњу гаража, парка и игралишта на 
локалитету Вељине за које је на крају обрачунског периода извршено реревисање 
средстава у износу од 530.500 КМ и набавку земљишта у сврху изградње 
Аеродромске улице у износу од 104.933 КМ. 

Издаци за финансијску имовину су исказани у износу од 42.000 КМ, а односе се 
на издатке за акције и учешћа у капиталу код ЈКП „Комил” (20.000 КМ), ЈП „Услужни 
сервис” (18.000 КМ), ЈУ „Центар за културу и информисање” (2.000 КМ) и ЈУ 
„Спортско рекреативни центар” у износу од 2.000 КМ. 

Издаци за отплату дугова су исказани у износу од 631.486 КМ, а односе се на 
издатке за отплату главнице по основу примљених зајмова у земљи доспјелих у 
2021. години (619.402 КМ) и издатке за отплату дугова према другим јединицама 
власти у износу од 12.084 КМ (образложено у тачкама 6.3.2.1. и 6.3.2.2. извјештаја). 

Остали издаци су исказани у износу од 1.845.599 КМ, а највећим дијелом се односе 
на издатке по основу депозита и кауција (171.911 КМ), издатке по основу датих 
аванса (132.236 КМ), издатке за отплату неизмирених обавеза из ранијих година 
(1.507.636 КМ), издатке по основу накнада плата за породиљско одсуство које се 
рефундира од Фонда за дјечију заштиту (29.306 КМ) и издатке по основу накнада 
плата за вријеме боловања које се рефундира од Фонда здравственог осигурања у 
износу од 2.500 КМ. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се резервисање 
средстава на крају обрачунског периода врши када су испуњени услови 
прописани чланом 96. став (5) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

6.1.3. Буџетски резултат (суфицит/дефицит) 

У обрасцу ПИБ исказан је буџетски дефицит текућег периода у износу од 2.672.912 
КМ, а представља збир бруто буџетског суфицита (1.193.681 КМ) и нето издатака за 
нефинансијску имовину исказаних у негативном износу од 3.866.593 КМ. Исказани 
бруто буџетски суфицит представља разлику између буџетских прихода (6.650.044 
КМ) и буџетских расхода (5.456.363 КМ), а нето издаци за нефинансијску имовину 
исказани у негативном износу представљају разлику између примитака за 
нефинансијску имовину (467.801 КМ) и издатака за нефинансијску имовину у износу 
од 4.334.394 КМ. 

Према налазу ревизије, буџетски дефицит је исказан у већем износу за 214.999 КМ 
због погрешно извршених резервисања (објашњено у тачки 6.1.2.2. извјештаја). 

6.1.4. Нето финансирање 

Нето финансирање је исказано у износу од 1.361.965 КМ, као разлика по основу 
примитака од финансијске имовине (1 КМ), примитака од задуживања (3.250.000 КМ) 
и осталих примитака (631.049 КМ) и издатака за финансијску имовину (42.000 КМ), 
издатака за отплату дугова (631.486 КМ) и осталих издатака (1.845.599 КМ). 
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6.1.5. Разлика у финансирању 

У обрасцу ПИБ исказана је негативна разлика у финансирању у износу од 1.310.947 
КМ, а чине је буџетски дефицит (2.672.912 КМ) и нето финансирање исказано у 
износу од 1.361.965 КМ.  

6.2. Биланс успјеха 

6.2.1. Приходи 

Приходи у Билансу успјеха су исказани у износу од 7.928.235 КМ, а чине их порески 
и непорески приходи, грантови, трансфери између различитих јединица власти 
(образложено у тачки 6.1.1.1. извјештаја) и приходи обрачунског карактера.  

Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 1.278.191 КМ, а односе се 
на приходе од усклађивања вриједности имовине (500.331 КМ), добитке од продаје 
имовине-земљишта (7.311 КМ), помоћи у натури (139.051 КМ), остале приходе 
обрачунског карактера (2.725 КМ), приходе обрачунског карактера евидентиране по 
основу пореских и других фискалних прописа (614.255 КМ) и приходе обрачунског 
карактера по основу односа са другим јединицама власти у износу од 14.518 КМ. 

Приходи од усклађивања вриједности имовине се односе приходе од усклађивања 
вриједности потраживања за непореске приходе по основу накнада за ренту и 
уређење градског грађевинског земљишта (413.224 КМ) и потраживања 
евидентираних по основу Извјештаја Пореске управе Републике Српске из 
јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01-
31.12.2021. године у износу од 87.107 КМ. 

Помоћи у натури највећим дијелом се односе на помоћи од Фонда за повратак БиХ 
за улагање у реконструкцију и модернизацију попречне улице у насељу Доње 
Младице (79.861 КМ) и Универзитета у Источном Сарајеву по основу Уговора о 
поклону непокретности-земљишта у износу од 48.400 КМ. 

Приходи обрачунског карактера евидентирани по основу пореских и других 
фискалних прописа се односе на приходе по основу накнада за ренту и уређење 
градског грађевинског земљишта (215.379 КМ) и приходи по основу Извјештаја 
Пореске управе Републике Српске из јединствене евиденције о пријављеним и 
уплаћеним порезима за период 01.01-31.12.2021. године у износу од 398.876 КМ. 

Приходи обрачунског карактера по основу односа између или унутар јединица 
власти се односе на приходе по основу наплаћених коригованих потраживања за 
рефундације боловања од Јавног Фонда здравственог осигурања Републике Српске 
(14.346 КМ) и Записника Министарства финансија Републике Српске о обрачуну и 
поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода у износу од 172 КМ. 

6.2.2. Расходи 

Расходи у Билансу успјеха су исказани у износу од 8.161.297 КМ, а чине их расходи 
за лична примања запослених, расходи по основу коришћења робе и услуга, расходи 
финансирања и други финансијски трошкови, субвенције, грантови, дознаке на име 
социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова, 
расходи по судским рјешењима и трансфери између различитих јединица власти 
(образложено у тачки 6.1.2.1. извјештаја) и расходи обрачунског карактера.  

Расходи обрачунског карактера су исказани у износу од 2.704.934 КМ, а односе се 
на набавну вриједност реализованих залиха (1.382 КМ), расходе по основу 
амортизације (1.918.529 КМ), расходе од усклађивања вриједности имовине 
(772.339 КМ), губитке од продаје имовине (8.462 КМ), остале расходе обрачунског 
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карактера (202 КМ) и расходе обрачунског карактера по основу односа са другим 
јединицама власти у износу од 4.020 КМ.  

Расходе по основу амортизације су исказани у износу од 1.918.529 КМ, од чега код 
Општине (1.907.857 КМ) и Центра за социјални рад (10.672 КМ). Чине их расходи по 
основу амортизације зграда и грађевинских објеката (1.826.644 КМ), постројења и 
опреме (68.908 КМ), нематеријалне имовине у износу од (6.574 КМ) и улагања на 
туђим некретнинама у износу од 16.403 КМ. 

Расходи по основу амортизације зграда и грађевинских објеката највећим дијелом 
се односе се на саобраћајне објекте (1.078.875 КМ) и остале грађевинске објекте 
(682.931 КМ), а расходи по основу амортизације постројења и опреме највећим 
дијелом се односе на превозна средства (26.270 КМ) и гријну, расхладну и заштитну 
опрему у износу од 22.505 КМ. 

Приликом обрачуна амортизације примјењују су стопе прописане Правилником о 
примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике („Службени 
гласник Републике Српске” број 110/16). 

Расходи од усклађивања вриједности имовине највећим дијелом се односе на 
расходе по основу корекције ненаплаћених потраживања (старијих од годину дана)  
за накнаде за ренту и уређење градског грађевинског земљишта (689.874 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 у износу од 77.453 КМ. 

6.2.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха, као разлика прихода у износу од 7.928.235 КМ и расхода у износу 
од 8.161.297 КМ, исказан је негативан финансијски резултат у износу од 233.062 КМ. 

6.3. Биланс стања 

У Билансу стања Општине, на дан 31.12.2021. године, исказана је укупна актива нето 
вриједности 56.455.090 КМ (бруто вриједности 88.331.565 КМ и исправке вриједности 
31.876.475 КМ) коју чине пословна актива нето вриједности 56.388.266 КМ и 
ванбилансна актива у износу од 66.824 КМ. Укупна актива је уравнотежена са 
укупном пасивом коју чине пословна пасива (56.388.266 КМ) и ванбилансна пасива 
у износу од 66.824 КМ. 

6.3.1. Пословна актива 

Пословна актива исказана је у износу од 88.264.741 КМ бруто вриједности, 
31.876.475 КМ исправке вриједности и нето вриједности 56.388.266 КМ, а односи се 
на краткорочну финансијску имовину и разграничења, дугорочну финансијску 
имовину и разграничења и нефинансијску имовину у сталним средствима. 

6.3.1.1. Краткорочна финансијска имовина и разграничења 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења су исказани у износу од 8.922.679 
КМ бруто вриједности, 5.412.266 КМ исправке вриједности и нето вриједности 
3.510.431 КМ, а односе се на готовину и готовинске еквиваленте, краткорочна 
потраживања, краткорочна разграничења, краткорочну финансијску имовину и 
разграничења из трансакција са другим јединицама власти. 

Готовина и готовински еквиваленти су исказани у износу од 1.604.752 КМ, а чине 
их новчана средства на банковним рачунима и готовина у благајни код Општине 
(1.604.532 КМ) и готовина у благајни код Центра за социјални рад (220 КМ). 
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Краткорочна потраживања су исказана у износу од 7.107.296 КМ бруто 
вриједности, 5.121.042 КМ исправке вриједности и нето вриједности 1.711.858 КМ. 
Нето вриједност краткорочних потраживања највећим дијелом чине потраживања за 
ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе (1.493.197 КМ), потраживања 
за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а 
доспијевају на наплату у року до годину дана (126.233 КМ) и потраживања по основу 
продаје и извршених услуга у износу од 92.020 КМ. 

Краткорочна разграничења су исказана у износу од 135.414 КМ, а односе на дате 
авансе за нефинансијску имовину у земљи (132.236 КМ), краткорочна разграничења 
по основу неизмирених обавеза за накнаде плата за вријеме родитељског одсуства 
и боловања које се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања у 
износу од 3.178 КМ.  

Дати аванси за нефинансијску имовину у земљи се односе на дате авансе за 
извођење радова за изградњу моста преко ријеке Жељезнице на локалитету Блаца 
(123.648 КМ) и изградњу јавне расвјете у мјесним заједницама у износу од 8.588 КМ. 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим 
јединицама власти су исказани у 75.235 КМ бруто вриједности, 16.828 КМ исправке 
вриједности и нето вриједности 58.407 КМ. Највећим дијелом се односе на 
потраживања од Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске по 
основу трансфера за Центар за социјални рад (29.241 КМ), потраживања од 
Јединица локалне самоуправе и фондова обавезног социјалног осигурања по 
записницима Пореске управе о поврату или прекњижавању више или погрешно 
уплаћених јавних прихода (32.549 КМ бруто вриједности, 16.828 КМ исправке 
вриједности и нето вриједности 15.721 КМ) и потраживања од Министарства 
финансија по основу расподјеле јавних прихода на дан 31.12.2021. године у износу 
од 11.938 КМ. 

У 2021. години, извршена је корекција ненаплативих потраживања старијих од 
годину дана у износу од 695.082 КМ, а која се навећим дијелом односе на 
потраживања за накнаде за ренту (259.079 КМ) и трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта (430.795 КМ).  

6.3.1.2. Дугорочна финансијска имовина и разграничења 

Дугорочна финансијска имовина и разграничења су исказани у износу од 401.101 КМ 
(бруто вриједности и нето вриједности), а чине је акције и учешћа у капиталу (394.739 
КМ) и потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен 
рок плаћања, а која су евидентирана на основу Извјештаја из јединствене 
евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима у износу од 6.362 КМ. 

Акције и учешћа у капиталу чине их оснивачки улози у износу од 51.000 КМ (ЈУ 
„Центар за социјални рад” (2.000 КМ), ЈКП „Комил” (20.000 КМ), ЈП „Услужни сервис” 
(20.000 КМ), „Електроинвест” (2.000 КМ), ЈКП „Топлане” (2.000 КМ), ЈУ „Центар за 
културу и информисање” (2.000 КМ), ЈУ „Спортско рекреативни центар” (2.000 КМ) и 
ЈЗУ „Дом здравља” (1.000 КМ) и додати износ нето имовине ентитета под контролом 
или значајним утицајем који су косолидовани у складу са чланом 123. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике од 343.739 КМ. 

6.3.1.3. Нефинансијска имовина у сталним средствима 

Нефинансијска имовина у сталним средствима је исказана у износу од 78.940.943 
КМ бруто вриједности, 26.464.209 КМ исправке вриједности и нето вриједности 
52.476.734 КМ, а односи се на произведену сталну имовину, драгоцјености, 
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непроизведену сталну имовину, нефинансијску имовину у сталним средствима у 
припреми и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми. 

Произведена стална имовина је исказана у износу од 49.047.976 КМ бруто 
вриједности, 26.398.598 КМ исправке вриједности и нето вриједности 22.649.378 КМ. 
Нето вриједност произведене сталне имовине чине зграде и објекти (22.441.846 КМ), 
постројења и опрема (199.205 КМ) и нематеријална произведена имовина у износу 
од 8.327 КМ. 

Зграде и објекти су исказани у износу од 48.030.601 КМ бруто вриједности, 
25.588.755 КМ исправке вриједности и нето вриједности 22.441.846 КМ. Нето 
виједност зграда и објеката највећим дијелом чине пословни објекти и простори 
(3.043.567 КМ), саобраћајни објекти (15.774.978 КМ) и остали објекти у износу од 
3.421.051 КМ.  

Пословне објекте и просторе највећим дијелом чине објекти образовних и научних 
институција (1.520.439 КМ), спортско рекреативни објекти (569.542 КМ) и објекти 
здравствених и социјалних институција (590.854 КМ), саобраћајне објекте највећим 
дијелом чине путеви и улице (12.125.410 КМ) и вањска освјетлења, тротоари и 
ограде (1.808.361 КМ), а остале објекте највећим дијелом чине водоводи и 
канализација (2.243.753 КМ) и спортско рекреативни терени и паркови у износу од 
622.406 КМ. 

У 2021. години, вриједност зграда и објеката је повећана за 2.523.556 КМ по основу 
извршених улагања (изградње, модернизације и реконструкције), а умањена је по 
основу обрачунате амортизације за износ од 1.826.644 КМ. 

Постројења и опрема су исказани у износу од 776.990 КМ бруто вриједности, 577.785 
КМ исправке вриједности и нето вриједности 199.205 КМ. Нето вриједност 
постројења и опреме највећим дијелом чине превозна средства (72.519 КМ), 
канцеларијска опрема (22.760 КМ), комуникациона и рачунарска опрема (20.523 КМ) 
и гријна, расхладна и заштитна опрема у износу од 72.868 КМ.  

У току године, вриједност опреме је повећана по основу набавке опреме у износу од 
21.547 КМ, а умањена је по основу обрачунате амортизације (68.908 КМ) и 
расходовања опреме у износу од 202 КМ (бруто вриједности 6.495 КМ и исправке 
вриједности 6.293 КМ). 

Нематеријална произведена имовина је исказана у износу од 240.385 КМ бруто 
вриједности, 232.058 КМ исправке вриједности и нето вриједности 8.327 КМ. Нето 
вриједност се највећим дијелом односи на шумско-привредну основу (3.178 КМ) и 
регулационе планове у износу од 2.625 КМ.  

Непроизведена стална имовина је исказана у износу од 27.716.039 КМ, а у 
цијелости се односи на земљиште класификовано као градско грађевинско 
земљиште (22.781.562 КМ) и остало грађевинско земљиште (4.934.477 КМ).  

Вриједност земљишта, у 2021. години je смањена за износ од 280.287 КМ по основу 
евидентирања ефеката трансакција куповине, продаје и замјене земљишта. 

Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми је исказана у износу 
од 2.094.834 КМ, а највећим дијелом се односи на изградњу моста на ријеци 
Жељезници (502.923 КМ), набавку и уређење пословних простора у Тржном центру 
Добриња IV за смјештај предузећа и установа чији је оснивач Општина (490.000 КМ), 
изградњу и уређење управне зграде за ЈКП „Комил” (222.082 КМ), уређење Трга 
Краља Александра (211.241 КМ) и изградњу и уређење игралишта у насељу Касиндо 
у износу од 142.183 КМ. 
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Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми су исказана у износу 
од 16.403 КМ, а односи се на улагања у пословни објекат у којем је смјештена 
Општинска управа. 

6.3.2. Пословна пасива 

Пословна пасива је исказана у износу од 56.388.266 КМ, а односи се на краткорочне 
обавезе и разграничења, дугорочне обавезе и разграничења и властите изворе. 

6.3.2.1. Краткорочне обавезе и разграничења  

Краткорочне обавезе и разграничења су исказане у износу од 1.685.178 КМ, а 
највећим дијелом се односе на краткорочне финансијске обавезе (428.439 КМ), 
обавезе за лична примања запослених (353.313 КМ), обавезе из пословања (704.095 
КМ), обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите (182.093 
КМ) и краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама 
власти у износу од 16.979 КМ. 

Краткорочне финансијске обавезе чине обавезе које доспијевају на наплату до 
годину дана по основу дугорочних кредита код „Raiffeisen Bank” д.д. Сарајево, од 
чега по основу кредита из 2018. године (379.850 КМ) и кредита из 2021. године у 
износу од 48.589  КМ (објашњено у тачки 6.3.2.2. извјештаја).  

У току године, реализовано је краткорочно кредитно задужење код „Raiffeisen Bank” 
д.д. Сарајево у износу од 250.000 КМ, у сврху финансирања текуће ликвидности. 
Уговором је дефинисана фиксна каматна стопа на годишњем нивоу и рок враћања 
кредита од седам мјесеци, а најкасније до 31.12.2021. године. Скупштина општине 
је донијела Одлуку о кредитном задужењу, а Министарство финансија Републике 
Српске је дало сагласност на поменуто кредитно задужење.  

Обавезе за лична примања запослених се односе на обавезе за бруто плате 
запослених и бруто накнаде плата (141.799 КМ) и бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених по основу рада (регрес, топли оброк, превоз) и 
једнократних помоћи у износу од 211.514 КМ. 

Обавезе из пословања највећим дијелом се односе на обавезе за набавку роба и 
услуга и сталне имовине у земљи (264.071 КМ), обавезе за примљене кауције и 
авансе (414.059 КМ) и обавезе према физичким лицима у износу од 14.578 КМ. 

Обавезе за примљене кауције (42.174 КМ) и авансе (371.885 КМ) се односе на 
обавезе по основу уплаћених кауција и примљених аванса за продају неизграђеног 
градског грађевинског земљишта путем лицитација. 

Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите се односе 
обавезе за грантове (100.352 КМ) и обавезе за дознаке на име социјалне заштите 
(81.741 КМ), од чега су обавезе за дознаке на име социјалне заштите код Центра за 
социјални рад исказане у износу од 59.101 КМ. 

Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама 
власти се односе на обавезе које доспијевају на наплату по основу дугорочних 
кредита закључених са Министарством финансија Републике Српске намјењеног за 
капитална улагања ради реализације дијела „Пројекта водоснабдијевања 
избјегличког насеља Павловац I и II” (7.125 КМ) и Свјетском банком намијењеног за 
финансирање санације система за санитацију у износу од 4.960 КМ, као и обавезе 
по Записницима Пореске управе о обрачуну и поравнању више и погрешно 
уплаћених јавних прихода у износу од 4.894 КМ. 
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У 2021. години, није било измирења обавеза путем проведених мултилатералних 
компензација, а до истека рока за израду и достављање консолидованих 
финансијских извјештаја, обавезе Општине доспјеле на 31.12.2021. године су 
измирене у укупном износу од 830.457 КМ и највећим дијелом се односе на обавезе 
за лична примања запослених (353.313 КМ), обавезе из пословања (290.036 КМ) и 
обавезе за грантове и дознаке на име социјалне заштите у износу од 182.093 КМ. 

6.3.2.2. Дугорочне обавезе и разграничења 

Дугорочне обавезе и разграничења су исказане у износу од 5.513.449 КМ, а чине их 
дугорочне обавезе по зајмовима и дугорочне обавезе и разграничења из трансакција 
са другим јединицама власти. 

Дугорочне обавезе по зајмовима су исказане у износу од 5.416.757 КМ, а односе се 
на неизмирене обавезе по основу Уговора о дугорочним кредитима код Raiffeisen 
Bank” д.д. Сарајево, од чега по основу кредита из 2018. године (2.465.346 КМ) и 
кредита из 2021. године (2.951.411 КМ).  

У 2021. години је реализован дугорочни кредит код „Raiffeisen Bank” д.д. Сарајево у 
износу од 3.000.000 КМ, по флуктуирајућој каматној стопи која се утврђује на бази 
шестомјесечног Еурибора увећаног за маржу на годишњем нивоу, на период од 10 
година укључујући и грејс период од 1 године. Кредит је намјењен за финансирање 
неизмирених обавеза из предходног периода и реализацију капиталних пројеката. 
Скупштина општине је донијела Одлуку о дугорочном кредитном задужењу, а на 
кредитно задужење дата је сагласност Министарства финансија Републике Српске. 

Дугорочни кредит код „Raiffeisen Bank” д.д. Сарајево, из 2018. године, је реализован 
у сврху финансирања капиталних пројеката и рефинансирања дугорочног кредитног 
задужења са роком отплате до новембра 2028. године. 

Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти 
су исказане у износу од 96.692 КМ, а чине их дугорочне обавезе по основу кредита 
код Министарства финансија Републике Српске намијењеног за капитална улагања 
ради реализације дијела „Пројекта водоснабдијевања избјегличког насеља 
Павловац I и II” (57.001 КМ) и  Свјетске банке намијењеног за финансирање санације 
система за санитацију у износу од 44.651 КМ. Поменута кредитна задужења су 
реализована у ранијем периоду, а рок отплате истих је до краја 2030. године. 

Општина је објавила Извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама на дан 
31.12.2021. године у Службеном гласнику Републике Српске број 33/22. 

6.3.2.3. Властити извори  

Властити извори средстава су исказани у износу од 49.189.639 КМ, а чине их трајни 
извори средстава (27.318.332 КМ), финансијски резултат ранијих година (22.104.369 
КМ) и негативан финансијски резултат текуће године у износу од 233.062 КМ. 

Трајни извори средстава највећим дијелом се односе на земљиште (26.972.512 КМ), 
и учешћа у капиталу код ентитета под контролом или значајним утицајем која су 
коригована ефектима консолидације у износу од 343.739 КМ. 

Негативан финансијски резултат текуће године у износу од 233.062 КМ се односи 
на негативан финансијски резултат исказан у билансу успјеха као разлику између 
исказаних укупних прихода (7.928.235 КМ) и укупних расхода (8.161.297 КМ). 

6.3.3. Ванбилансна евиденција 

Позиције ванбилансне активе и пасиве, на дан 31.12.2021. године, исказане су у 
износу од 66.824 КМ, а односе се на примљене гаранције за добро извршење 
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послова у складу са закљученим уговорима. Општина није у оквиру ванбилансних 
позиција евидентирала основна средства узета у закуп (пословни простор), што није 
у складу са чланом 89. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна 
и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се у оквиру 
ванбилансних позиција евидентирају пословни догађаји у складу са чланом 
89. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике. 

6.4. Биланс новчаних токова 

У Билансу новчаних токова Општине за период 01.01-31.12.2021. године су исказани 
приливи готовине из пословних активности (6.168.036 КМ) и одливи готовине из 
пословних активности (5.829.210 КМ), што је за резултат имало позитиван нето 
новчани ток из пословних активности у износу од 338.826 КМ. 

Приливи готовине из инвестиционих активности су исказани у износу од 878.621 КМ, 
а одливи готовине из инвестиционих активности у износу од 2.426.209 КМ, што је за 
резултат имало негативан нето новчани ток из инвестиционих активности у износу 
од 1.547.588 КМ. 

Приливи готовине из активности финансирања су исказани у износу од 3.250.000 КМ 
и одливи готовине из активности финансирања у износу од 631.486 КМ, што је за 
резултат имало позитиван нето новчани ток из активности финансирања у износу од 
2.618.514 КМ. 

Нето повећање готовине је исказано у износу од 1.409.752 КМ, готовина на почетку 
периода 195.000 КМ и готовина на крају периода у износу од 1.604.752 КМ.  

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

6.5. Временска неограниченост пословања 

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

6.6. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

У Напоменама уз консолидовани финансијски извјештај Општине је објелодањена 
информација да се у 2021. години водило девет судских спорова и један поступак 
извршења, од тога против Општине су вођена четири судска спорова са укупним 
утуженим дугом (без законских затезних камата и трошкова судског поступка) од 
188.912 КМ, а да се један поступак извршења и пет судских спорова водило по 
тужбама општине са укупним утуженим дугом (без законских затезних камата и 
трошкова судског поступка) од 244.000 КМ. Објелодањене су информације о 
странкама у спору, врсти и вриједности спора, хронологији судског спора и процјени 
исхода судског спора.  
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6.7. Напомене уз финансијске извјештаје 

Уз Консолидовани финансијски извјештај Општине сачињене су Напомене, које 
пружају неопходне опште податке о Општини, прописима за израду годишњег 
обрачуна, рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим политикама.  

Међутим, Напомене не садрже образложења у вези детаљније структуре расхода за 
лична примања запослених, расхода за услуге одржавања јавних површина и 
осталих непоменутих расхода, субвенција, грантова и дознака, што није у складу са 
чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и 
захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја и других релевантних 
стандарда. Такође, у Напоменама нису извршена објелодањивања неусаглашеног 
салда потраживања и обавеза (тачка 3. извјештаја) и бруто књиговодствене 
вриједности и акумулиране исправке вриједности на почетку и на крају периода за 
сваку класу некретнина и опреме признате у финансијским извјештајима у складу са 
захтјевима МРС-ЈС 17 Некретнине, постројења и опрема (параграф 52 и 88 тачка д).  

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се у Напоменама уз 
финансијске извјештаје објелодањују информације у складу са чланом 46. 
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и 
захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја и других 
релевантних стандарда. 
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