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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Града Добоја који 
обухвата консолидовани: Биланс стања на дан 31.12. 2021. године, Биланс успјеха, 
Извјештај о промјенама нето имовине, Биланс новчаних токова, Периодични 
извјештај о извршењу буџета и Периодични извјештај о извршењу по 
рачуноводственим фондовима за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо 
обухватили преглед значајних трансакција, објашњавајућих напомена уз 
финансијске извјештаје и примјену рачуноводствених политика у ревидираном 
периоду. 

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 
Консолидовани годишњи финансијски извјештај Града Добоја истинито и објективно 
приказују, у свим материјалним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на 
дан 31.12. 2021. године и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у 
складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања. 

Основ за мишљење са резервом 

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

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

Као што је наведено под тачком 3. извјештаја: 

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године, код Градске управе 
није извршен у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза, јер 
дио имовине није идентификован и пописан у складу са одредбама наведеног 
правилника.  

Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја: 

Расходи за бруто плате запослених прецијењени су, а расходи за накнаде плата 
запослених су потцијењени најмање у износу од 114.501 KM, јер су расходи за 
накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих 
накнада плата који се не рефундирају исказани на позицији бруто плата запослених, 
што није у складу са чланом 91. став 2. и 4. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа су прецијењени најмање у 
износу од 265.788 КМ за колико је прецијењен и финансијски резултат ранијих 
година, јер су накнаде које се односе на раније године исказане у 2021. години, што 
није у складу са чланом 93. став 2. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

2 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Града Добоја за период 
01.01-31.12.2021. године 

 

 

Као што је наведено под тачком 6.1.5. извјештаја: 

Обрачун амортизације за саобраћајне објекте на којима је вршена реконструкција 
није извршен за 2021. годину најмање у износу од 103.151 КМ, што није у складу са 
чланом 3. став 1. Правилника о примјени годишњих амортизационих стопа за 
буџетске кориснике и МРС ЈС 17 – Некретнине, постројења и опрема, параграф 71. 

Као што је наведено под тачком 6.3.3. извјештаја: 

На позицијама ванбилансне евиденције није исказана вриједност путничких 
моторних возила која се користе на основу уговора о оперативном лизингу најмање 
за износ од 652.848 КМ, што није у складу са чланом 92. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

Као што је наведено под тачком 6.7. извјештаја: 

У Напоменама уз финансијске извјештаје нису извршена додатна објелодањивања 
појединих позиција финансијских извјештаја и објављивања која захтијева МРС–ЈС 
17 Некретнине, постројења и опрема, што није у складу са чланом 46. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника и МРС-ЈС 1 Презентација 
финансијских извјештаја. 

Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз консолидовани финансијски извјештај наведено је да су 
финансијски извјештаји припремљени на бази концепта наставка пословања уз 
кратак осврт на информације о будућности.  

Кључна питања ревизије 

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

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

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

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 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Града Добоја за 
период 01.01-31.12.2021. године 

3 

 

или грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који садржи наше 
мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, али није 
гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима ревизије 
увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје. 

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

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

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

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

 

 

Бања Лука, 12.08.2022. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Мишљење са резервом  

Уз ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Града Добоја 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 консолидованим 
финансијским извјештајима Града Добоја 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 тачкама 3. и 6.1.2.1. извјештаја: 

Обрачун плата у Градској управи и код нижих буџетских корисника (ЈПУ “Мајке 
Југовић” Добој  и ЈУ Центар за социјални рад Добој) вршен је по коефицијентима који 
нису у складу са коефицијентима дефинисаним у Посебном колективном уговору за 
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, Посебном колективном 
уговору за запослене у области образовања и културе Републике Српске и 
Посебном колективном уговору за запослене у области социјалне заштите 
Републике Српске. 

Центар за социјални рад Добој закључивао је уговоре о раду на одређено вријеме у 
периоду дужем од 24 мјесеца, што није у складу са чланом 39. став 2. Закона о раду. 

Као што је наведено под тачком 4. извјештаја: 

Приликом провођења поступка набавке радова на рушењу постојећег и изградњи 
новог Административног центра Градске управе Добој процијењена вриједност 
уговора о јавној набавци (3.272.400 КМ) није заснована на укупном износу који ће 
платити без ПДВ-а и нису планиране нити доносене посебне одлуке за покретање 
набавки најмање у износу од 449.077 КМ које се односе на архитектонске и 
инжењерске, адвокатске, нотарске процјењитељске, хотелске и угоститељске 
услуге, што није у складу са чланом 15, 17. и 18. Закона о јавним набавкама. 

Као што је наведено под тачком 5. извјештаја: 

Град Добој није поступао у складу са чланом 39. став 2. и 3. и чланом 40. став 1, 2. 
и 3. Закона о буџетском систему Републике Српске, јер у 2021. години нису 
сачињавани оперативни финансијски планови за извршење буџета са утврђеним 
приоритетима у сврху планирања буџетске ликвидности. 
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Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја: 

Предсједнику и потпредсједнику Скупштине града који су остварили право на 
накнаду плате испаћивана је одборничка накнада у периоду обављања функције са 
статусом запосленог лица, што није у складу са чланом 18. став 2. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе. 

Уговори о надзору над извођењем радова, који по својој суштини представљају 
привремене и повремене послове, закључивани су са запосленима у Градској 
управи, што није у складу са чланом 204. став 2. Закона о раду.  

Као што је наведено под тачком 6.3.2.1. извјештаја: 

Oбавезе за порез на доходак на исплаћена лична примања и за доприносе 
фондовима социјалне сигурности у Градској управи нису благовремено измирене за 
2021. годину што није у складу са чланом 65. Закона о порезу на доходак и чланом 
24. Закона о доприносима. 

Одговорност руководства за усклађеност 

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

Одговорност ревизора за ревизију усклађености 

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

 

 

Бања Лука, 12.08.2022. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се градоначелникy да обезбиједи да се:  

1. попис имовине и обавеза врши у складу Правилником о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза, 

2. накнаде плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и 
осталих накнада плата које се не рефундирају класификују у складу са 
чланом 91. став 2. и 4. и да се на основу одлука о продаји пословних објеката 
врши рекласификовање у складу са чланом 43. став 4. Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике,  

3. накнаде плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и 
осталих накнада плата које се рефундирају од фондова обавезног социјалног 
осигурања класификују у складу са чланом 80. став 1. и 2, сви расходи 
признају на обрачунском основу у складу са чланом 93. став 2, пословни 
догађаји у току обрачунског периода уносе у пословне књиге према 
редослиједу њиховог настанка у складу са чланом 8. став 8. и туђа средства 
узета у закуп евидентирају у ванбилансној евиденцији у складу са чланом 92. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике,  

4. обрачун амортизације сталних средстава врши у складу са чланом 3. став 1. 
Правилника о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске 
кориснике и МРС ЈС 17 – Некретнине, постројења и опрема, параграф 71. 

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

Препоруке везане за усклађеност 

Препоручује се градоначелникy да обезбиједи да се:  

1. у уговорима који се закључују са физичким лицима дефинише о којој врсти 
уговора се ради са аспекта прописа који регулишу лична примања, те да се 
висина уговорених накнада дефинише посебним актом надлежног органа, 

2. донесе акт којим ће се дефинисати критеријуми и поступци за расподјелу 
средстава на име грантова, те начин извјештавања и праћења постигнутих 
ефеката, 

3. процјена вриједности јавне набавке заснива на укупном износу који ће 
платити без ПДВ-а у складу са чланом 15. Закона о јавним набавкама и 
набавке планирају или доносе посебне одлуке у складу са чланом 17. и 18. 
наведеног закона, 

4. планирање буџетске ликвидности врши доношењем оперативних 
финансијских планова за извршење буџета са утврђеним приоритетима у 
складу са чланом 39. став 2. и 3. и чланом 40. став 1, 2. и 3. Закона о 
буџетском систему Републике Српске, 

5. Извјештај о извршењу буџета сачињава у складу са одредбама члана 47. 
Закона о буџетском систему Републике Српске и члана 22. Правилника о 
форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета, 
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6. обрачун личних примања функционера врши у складу са чланом 18. став 2. 
Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе, а уговори о 
привременим и повременим пословима закључују у складу са чланом 204. 
став 2. Закона о раду, 

7. измирење обавеза за порез на доходак на исплаћена лична примања и 
доприносе фондовима социјалне сигурности врши у складу са чланом 65. 
Закона о порезу на доходак и чланом 24. Закона о доприносима. 

Препоручује се градоначелнику, директору ЈПУ “Мајке Југовић” Добој и ЈУ Центар за 
социјални рад Добој да обезбиједи да се: 

8. да се појединачни колективни уговор за запослене у Градској управи усклади 
са Посебним колективним уговором за запослене у области локалне 
самоуправе Републике Српске, ЈПУ “Мајке Југовић” Добој са Посебним 
колективним уговором за запослене у области образовања и културе 
Републике Српске и ЈУ Центар за социјални рад Добој са Посебним 
колективним уговором за запослене у области социјалне заштите Републике 
Српске, 

Препоручује се директору Центра за социјални рад да обезбиједи да се: 

9. уговори о раду на одређено вријеме закључују у складу са чланом 39. став 2. 
Закона о раду. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ  

 

- Закон о буџетском систему Републике Српске, 

- Закон о фискалној одговорности у Републици Српској, 

- Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске, 

- Закон о трезору, 

- Закон о локалној самоуправи, 

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

- Закон о раду, 

- Закон о доприносима, 

- Закон о порезу на доходак грађана, 

- Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе,  

- Закон о јавним набавкама, 

- Закон о уређењу простора и грађењу, 

- Закон о комуналним дјелатностима, 

- Закон о комуналним таксама, 

- Закон о јавним путевима, члан 13. став 4, 

- Закон о водама, члан 195, 

- Закон о шумама, члан 89, 

- Закон о спорту, члан 10, 11, 16. и 19, 

- Закон о заштити од пожара, члан 85 

- Закон о концесијама, члан 32, 

- Закон о социјалној заштити, 

- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, 

- Уредбa о условима и начину плаћања готовим новцем, 

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

- Одлука о извршењу буџета/ребаланса буџета Града Добоја за 2021. годину 

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

1. Увод 

Град Добој (у даљем тексту: Град) организован је у складу са Законом о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) са 67 
мјесних заједница који према резултатима пописа из 2013. године преузетих од 
Републичког завода за статистику Републике Српске, има 68.514 становника.  

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

За обављање послова из надлежности Града организована је Градска управа коју 
чини дванаест основних организационих јединица (одјељења и службе) и шест 
посебних организационих јединица (Стручна служба Скупштине Града, Кабинет 
градоначелника, Јединица за интерну ревизију, Служба за нормативно правна 
питања, прописе и управљање градским некретнинама, Одсјек за праве послове и 
управљње људским ресурсима и Територијална ватрогасна јединица). 

У 2021. години из буџета Града финансирани су нижи буџетски корисници: ЈУ Центар 
за социјални рад, ЈПУ „Мајке Југовић“, ЈУ Центар за културу и образовање, ЈУ 
Гимназија „Јован Дучић“, ЈУ Економска школа, ЈУ Медицинска школа, ЈУ Техничка 
школа, ЈУ Саобраћајна и електро школа, ЈУ Угоститељска и трговинска школа, ЈУ 
Народна библиотека и Регионални музеј Добој и други примаоци субвенција, 
грантова и дознака на име социјалних давања. 

Финансијске трансакције обављане су преко јединственог рачуна трезора (у даљем 
тексту: ЈРТ), рачуна јавних прихода и рачуна посебних намјена.  

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

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

2. Провођење препорука из претходног извјештаја 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске вршила је финансијску 
ревизију за 2017. годину и том приликом је сачинила извјештај РВ020-18 у којем је 
дала осам препорука за финансијске извјештаје и осам за усклађеност, од којих је 
седам препорука проведених у цијелости, двије препоруке су дјелимично проведене 
и седам препорука није проведено.  

Препоруке дате Граду Добој које нису проведене у 2021. години односе се на 
нефинанијску имовину у припреми која је већ у употреби, а није пренесена на 
позицију нефинансијске имовине у употреби (тачка 6.3.1.2. извјештаја), 
објелодањивања информација у напоменама (тачка 6.7. извјештаја), план 
готовинских токова за извршење буџета (тачка 5. извјештаја), извјештај о извршењу 
буџета (тачка 6.1. извјештаја), коришћење средстава од накнада за уређење 
градског грађевинског земљишта и програм коришћења средстава од водних 
накнада (тачка 6.1.1.1. извјештаја), интерни акт за расподјелу грантова и правила, 
критеријуми и форма извјештаја за додјељена средства гранта (тачка 3. извјештаја). 
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3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

У складу са Статутом Града, градоначелник је донио Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи града Добој. 
Наведеним правилником утврђена су радна мјеста са потребним бројем извршилаца 
по радном мјесту, а није дефинисан укупан број радних мјеста градских службеника, 
намјештеника и осталих запослених како је прописано чланом 16. став 2. тачка 2. 
Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у 
градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 
10/17). Према писаној информацији за потребе ревизије укупно је систематизовано 
188 радних мјеста са 321 извршиoцем.  

Интерним актима нижих буџетских корисника систематизовано је у ЈУ „Центар за 
социјални рад“ 35 радних мјеста са 52 извршиоца, ЈУ ”Центар за културу и 
образовање 17 радних мјеста са 17 извршилаца и ЈПУ „Мајке Југовић“ 18 радних 
мјеста са 78 извршилаца. 

На дан 31.12.2021. године у Градској управи града Добој било је запослено 285 
извршилаца (273 на неодређено вријеме, 4 на одређено вријеме, 4 приправника и 4 
функционера), а код нижих буџетских корисника било је запослено у ЈУ „Центар за 
социјални рад“ 45 извршилаца (37 на неодређено и 8 на одређено вријеме), ЈУ 
”Центар за културу и образовање 15 извршилаца (12 на неодређено и 3 на одређено 
вријеме) и ЈПУ „Мајке Југовић“ 74 извршиоца (58 на неодређено и 16 на одређено 
вријеме). 

У складу са одредбама Правилника о садржају извјештаја и начину извјештавања о 
систему финансијског управљања и контроле („Службени гласник Републике 
Српске“ број 1/22), Град Добој је сачинио годишњи извјештај, електронским 
попуњавањем обрасца Извјештај о спровођењу планираних активности на 
успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле за 2021. 
годину са прилозима. 

У Градској управи Добој у 2021. години, након успостављања књиге процеса и 
дефинисања ризика у оквиру истих, нису утврђене контроле којима се може утицати 
на ризике, те није утврђено да ли су већ успостављене контроле одговарајуће или 
их је потребно успоставити и да ли су неке сувишне и није донесен план за 
отклањање недостатака интерних контрола како је дефинисано ставом 34. и 36. 
Упутства о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског 
управљања и контроле („Службени гласник Републике Српске“, број 99/17), сходно 
чињеници да је у примјени био Правилник о интерним контролама и интерним 
контролним поступцима који је донесен 5.1.2018. године, односно прије 
успостављања књиге процеса и дефинисања ризика у оквиру истих који су донесени 
у децембару 2018. године и јануару 2019. године. 

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године у Градској управи 
није организован и извршен у складу са Правилником о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 45/16, 113/21), јер: 

- имовина која је дата на коришћење Градском спортском савезу није пописана 
што није у складу са чланом 2, 

- комисија за попис некретнина, нематеријалних улагања и дугорочних 
финансијских пласамана констатовала да није приступала појединачним 
идентификацијама објеката који се налазе на пописним листама Града Добој, 
што се односи на стамбене објекте, остале стамбене објекте и јединице, објекте 
образовних и научних институцијa, спортско-рекреативне објекте, тунеле и 
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мостове, остале саобраћајне објекте, плиноводе, водоводе и канализацију, 
комуникационе и електричне водове, спортско-рекеативне терене и зелене 
површине, остале објекте, пољопривредно земљиште, градско грађевинско 
земљиште, остало грађевинско земљиште и шуме што није у складу са чланом 
4. став 1. и чланом 12. став 1. За попис наведене имовине именована је Комисија 
за идентификацију и процјену вриједности непокретности Града Добој прије 
годишњег пописа са задацима, пословима и утврђеним роковима, која је требала 
да заврши попис и сачини Извјештај о попису до 31.12.2021. године, а сходно 
чињеници да посао није завршен до првобитног рока, рад комисије продужен је 
до 31.12.2022. године.  

Појединачни колективни уговор за запослене у Градској управи није усклађен са 
Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 20/17, 85/18, 86/18 и 
21/20) у погледу коефицијената. Такође, Појединачни колективни уговор за 
запослене у ЈПУ “Мајке Југовић” Добој у дијелу који се односи на коефицијенте, 
увећања плате за одређена радна мјеста и компензујућег радног времена са 
Посебним колективним уговором за запослене у области образовања и културе 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 70/19), те у ЈУ Центар 
за социјални рад Добој са Посебним колективним уговором за запослене у области 
социјалне заштите Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 
47/18 и 68/20) у дијелу који се односи на коефицијенте и увећање основне плате 
запослених. 

У 2021. години у комисије за јавне набавке и комисије за просторно уређење 
именовани су запослени којима су исплаћиване накнаде, а исте нису садржане у 
члану 10. Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 20/17, 85/18 и 21/20) 
којим су дефинисане накнаде на које радник остварује право.  

За потребе надзора закључивани су уговори о надзору над извођењем радова са 
физичким лицима уз позивање на Закон о уређењу простора и грађењу, а да 
претходно интерним актом нису дефинисани поступци, процедуре и висина накнаде 
за обављање наведених послова. 

Уговори о надзору над извођењем радова, који су третирани као привремени и 
повремени послови, закључивани су и са запосленима у Градској управи са пуним 
радним временом, што није у складу са чланом 204. став 2. Закона о раду којим је 
дефинисано да се уговор о обављању привремених и повремених послова може 
закључити са радником који ради непотпуно радно вријеме до потпуног радног 
времена. 

Центар за социјални рад Добој закључивао је уговоре о раду на одређено вријеме у 
периоду дужем од 24 мјесеца, што није у складу са члану 39. став 2. Закона о раду 
(”Службени гласник Републике Српске” број 1/16, 66/18 и 91/21). 

Снодно горе наведеном и под тачкама 3, 4 ,5 и 6. извјештаја успостављени систем 
интерних контрола није функционисао на начин да обезбиједи истинито и фер 
извјештавање и усклађеност са законима и другим прописима. 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се: 

- попис имовине и обавеза врши у складу Правилником о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза. 
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- активности на успостављању интерних контрола спроведу до краја у 
складу са Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске и Упутством о начину и поступку 
успостављања и спровођења система финансијског управљања и 
контроле, 

- да се појединачни колективни уговор за запослене у Градској управи 
усклади са Посебним колективним уговором за запослене у области 
локалне самоуправе Републике Српске, ЈПУ “Мајке Југовић” Добој са 
Посебним колективним уговором за запослене у области образовања и 
културе Републике Српске и ЈУ Центар за социјални рад Добој са 
Посебним колективним уговором за запослене у области социјалне 
заштите Републике Српске,  

- за потребе надзора над извођењем радова интерним актом дефинишу 
поступци, процедуре и висина накнаде за обављање наведених послова у 
складу са прописима који регулишу ту област; 

4. Набавке 

Планом јавних набавки за 2021. годину, са двије измјене и допуне, планирано је 106 
поступака јавних набавки процијењене вриједности 44.661.818 КМ без ПДВ-а (у 
даљем тексту: ПДВ). 

Проведена су 72 поступака јавних набавки процијењене вриједности 9.626.546 КМ 
без ПДВ-а и закључени уговори у вриједности од 8.753.890 КМ без ПДВ-а (робе 
681.142 КМ, услуге 2.126.991 КМ и радови 5.945.757 КМ).  

Два закључена уговора за набавку радова уговорене вриједности 1.098.832 КМ 
(извођење радова на топлификацији касарне) и 14.180 КМ (извођење радова на 
санацији клизишта) нису реализована, јер су исти раскинути од стране извођача 
радова. 

Двије планиране набавке извођења радова укупне процијењене вриједности 
32.858.500 КМ су поништене од стране уговорног органа. Набавка радова за 
изградњу водоводног система у мјесној заједници Мајевац процијењене вриједности 
од 134.500 КМ поништена је Одлуком о поништењу поступка јавне набавке од 
21.10.2021. године из разлога што цијена примљене прихватљиве понуде прелази 
износ средстава планираних за предметну набавку. Такође, поступак набавке 
радова на рушењу постојећег и изградњи новог Административног центра Градске 
управе Добој процијењене вриједности од 3.272.400 КМ поништен је Одлуком о 
поништењу поступка јавне набавке од 06.07.2021. године из разлога што ниједна од 
примљених понуда није прихватљива. 

Набавке радова планиране у 2021. години процијењене вриједности 814.320 КМ без 
ПДВ-а започете су у 2021. години, а уговори су закључени у 2022. години у 
вриједности од 810.022 КМ без ПДВ-а (3 набавке проведене отвореним поступком). 
Такође су за набавке које су планиране и започете у 2020. години процијењене 
вриједности 3.836.173 KM без ПДВ-а закључени уговори у 2021. години у вриједности 
од 3.600.183 KM без ПДВ-а.  

Ревизијским испитивањем обухваћена су 22 поступка набавки (2 директна 
споразума, 2 конкурентска захтјева, 17 отворених поступака и један преговарачки 
без објаве обавјештења о набавци) укупне уговорене вриједности 6.534.968 КМ без 
ПДВ-а, односно око 75% вриједности закључених уговора. 
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Код планирања и провођења јавних набавки у 2021. години утврђене су 
неусклађености са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Српске“, број 38/14) са:  

- чланом 15, јер је приликом провођења поступка набавке радова на рушењу 
постојећег и изградњи новог Административног центра Градске управе Добој чија 
је вриједност процијењена у износу од 32.724.000 КМ, покренута набавка 
отвореним поступком у вриједности од 3.272.400 КМ (због планираног 
финансирања из кредитних средстава у периоду од 10 година), те рачунање 
процијењене вриједности уговора о јавној набавци није засновано на укупном 
износу који ће платити без ПДВ-а, 

- чланом 17. и 18, јер Град није планирао нити доносио посебне одлуке за 
покретање набавки најмање у износу од 449.077 КМ које се односе на услуге 
надзора (архитектонске и инжењерске услуге) у износу од 308.466 КМ, 
адвокатске услуге (62.087 КМ), нотарске услуге (29.441 КМ), процјењитељске 
услуге (9.491 КМ), услуге премјера и израде профилних слика ријека и 
саобраћајница (25.523 КМ), хотелске и угоститељске услуге (8.159 КМ) и набавку 
ауто гума најмање у износу од 5.910 КМ. 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се процјена вриједности 
јавне набавке заснива на укупном износу који ће платити без ПДВ-а у складу 
са чланом 15. Закона о јавним набавкама, те да се набавке планирају или 
доносе посебне одлуке у складу са чланом 17. и 18. наведеног закона. 

5. Припрема и доношење буџета 

Скупштина Града Добој донијела је 18.12.2020. године Одлуку о усвајању буџета 
Града Добој за 2021. годину и Одлуку о извршењу буџета Града Добој за 2021. 
годину . 

Буџетом Града Добој за 2021. годину утврђен је буџетски оквир у износу од 
47.812.000 КМ. Планирани су буџетски приходи (40.650.000 КМ) и примици 
(7.162.000 КМ), буџетски расходи (33.236.400 КМ) и издаци (14.575.600 КМ). Буџет је 
сачињен по економској класификацији са образложењем, организационој и 
функционалној класификацији. У току године донесена су два ребаланса буџета.  

Скупштина Града Добој донијела је 25.5.2021. године Одлуку о усвајању ребаланса 
буџета града Добој за 2021. годину и Одлуку о извршењу ребаланса буџета Града 
Добoј за 2021. годину, којим је утврђен буџетски оквир у износу од 61.872.325 КМ. 
Планирани су буџетски приходи (47.086.000 КМ), примици (10.212.00 КМ), 
расподјела суфицита (4.574.325 КМ), буџетски расходи(32.116.890 КМ) и издаци 
(29.755.435 КМ).  

Дана 28.12.2021. године Скупштина Града Добој донијела је Одлуку о усвајању II 
Ребаланса буџета града Добој за 2021. годину и Одлуку о извршењу ребаланса 
буџета Града Добoј за 2021. годину, којим је утврђен буџетски оквир у износу од 
68.585.050 КМ. Планирани су буџетски приходи (51.379.832 КМ), примици 
(13.746.550 КМ), расподјела суфицита (3.458.668 КМ), буџетски расходи (37.105.765 
КМ) и издаци (31.479.285 КМ). Средства су одобрена за расходе за лична примања 
запослених (11.762.600 КМ), расходе по основу коришћења роба и услуга (7.778.255 
КМ), расходе финансирања и друге финансијске трошкове (1.447.200 КМ), 
субвенције (125.000 КМ), грантове (10.969.000 КМ), дознаке на име социјалне 
заштите из буџета града (4.285.000), расходе финанирања и друге финансијске 
трошкове између јединица власти (26.710 КМ), расходе по судским рјешењима 
(409.000 КМ), трансфере између и унутар јединица власти (103.000 КМ), буџетску 
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резерву (200.000 КМ), издатке за нефинансијску имовину (12.761.535 КМ), издатке 
за финансијску имовину (2000 КМ), издатке за отплату дугова (4.381.800 КМ) и 
остале издатке (14.333.950 КМ). 

Одлукoм о извршењу Ребаланса буџета Града Добoj за 2021. годину у члану 9. 
дефинисана је прерасподјела средстава, а члану 12. приоритети извршења обавеза. 

Образложења уз економску класификацију за поједине позиције не садрже податке 
релевантне за планирање истих нарочито у оквиру расхода (расхода по основу 
коришћења роба и услуга, субвенција, грантова, дознака) и издатака за сталну 
имовину.  

У образложењу Нацрта првог ребаланса буџета Града Добој за 2021. годину 
наведено је да је основ за планирање ребаланса буџета Града Добој за 2021. годину 
планирање средстава за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног 
периода, да је сачињен Приједлог плана за измирење обавеза пренесених из 
претходног периода, које су износиле 12.280.443 КМ, из редовних буџетских 
средстава током 2021. године. Код образложења обезбјеђења средстава, између 
осталог наведено је да је предвиђено значајно повећање прихода од земљишне 
ренте и накнада за уређење грађевинског земљишта које је засновано на повећаној 
наплати потраживања. Планирана је наплата потраживања по основу уговора о 
одложеном плаћању, најчешће на период од 10 година, која су на дан 31.12.2020. 
године износила 4.900.000 КМ, за које је од стране Привредног савјета Града Добој 
предложено да се измире обавезе по основу уговора на одгођено плаћање уз услов 
да им се одобри одређени попуст. Иницијатива је упућена Скупштини града која је 
25.3.2021. године донијела Одлуку о допуни одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту којом се инвеститорима одобрава попуст у износу од 30% 
уколико преостали дуг измире у цјелости. У контексту повећања наплате наведено 
је да је за претходно наведене накнаде у периоду 01.01-05.04.2021. године 
наплаћено 5.000.000 КМ. Уз претходно образложење извршено је повећање 
буџетских позиција приходи од земљишне ренте за 1.950.000 КМ и накнада за 
уређење грађевинског земљишта за 2.500.000 КМ. 

На Приједлог плана за измирење обавеза пренесених из претходног периода 
прибављено је Мишљење Фискалног савјета Републике Српске од 13.4.2021. године 
у којем је наведено да се предложене мјере за измирење неизмирених обавеза 
оцјењују проводивим, да је предметне обавезе неопходно у потпуности измирити до 
краја 2021. године, те да у супротном постоји ризик по фискалну стабилност и 
одрживост фискалне позиције града Добоја. 

Другим ребалансом буџета на позицијама приходи од земљишне ренте и накнаде за 
уређење грађевинског земљишта извршено је смањење у износу од 100.000 КМ (по 
50.000 КМ), без образложења остварења истих након извршеног првог ребаланса 
буџета Града Добој за 2021. годину. 

Извршење буџета на позицији приходи од земљишне ренте је 39%. Кроз ребаланс 
буџета извршено је повећање за 1.900.000 КМ, а извршење је мање за 3.217.527 КМ.  

На појединим позицијама прихода у оквиру извршења буџета је исказано мање 
остварење прихода у односу на ребалансом предвиђене приходе (приходи од 
земљишне ренте су реализовани 39%, приходи од накнада за уређење грађевинског 
земљишта је 66% и грантови 32%). 

Послије доношења Другог ребаланса буџета за 2021. годину, градоначелник је донио 
пет одлука о прерасподјели (реалокацији) средстава у износу од 2.056.720 КМ.  
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Приликом прерасподјеле средстава није у потпуности поступано према члану 9. 
Одлуке о извршењу Другог ребаланса буџета Града Добој за 2021. годину, јер су 
прерасподјелом средстава између потрошачких јединица у појединим случајевима 
извршена умањења која су већа од 5% од њиховог утврђеног буџета. 

Град није поступао у складу са чланом 39. став 2. и 3. и чланом 40. став 1, 2. и 3. 
Закона о буџетском систему Републике Српске, јер у 2021. години нису сачињавани 
оперативни финансијски планови за извршење буџета са утврђеним приоритетима 
у сврху планирања буџетске ликвидности. Ребалансом буџета вршено је 
усклађивање буџетских средстава и издатака повећањем буџетских позиција на 
којима су исказани непорески приходи и грантови које није било засновано на 
реалној основи, а сходно напријед наведеном.  

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се планирање буџетске 
ликвидности врши доношењем оперативних финансијских планова за 
извршење буџета са утврђеним приоритетима у складу са чланом 39. став 
2. и 3. и чланом 40. став 1, 2. и 3. Закона о буџетском систему Републике 
Српске. 

6. Финансијски извјештаји 

Град је саставио консолидоване обрасце финансијских извјештаја Биланс стања, 
Биланс успјеха, Извјештај о промјенама нето имовине, Биланс новчаних токова, 
Периодични извјештај о извршењу буџета (у даљем тексту: ПИБ), Периодични 
извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима (у даљем тексту: ПИФ), 
Образац Функционална класификација расхода и нето издатака за нефинансијску 
имовину и Напомене уз финансијски извјештај, у складу са чланом 26. Правилника 
о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике 
Српске“,број 15/17).  

Приликом сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја за 2021. годину 
укључени су контролисани ентитети који немају статус буџетских корисника у складу 
са чланом 123. став (2), (3) и (4) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и чланом 49. 
став 4. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника (тачка 
6.3.1.2. извјештаја). 

6.1. Извјештај о извршењу буџета 

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

У ПИФ-у за период 01.01. до 31.12.2021. године исказано је извршење прихода и 
примитака у износу од 52.557.507 КМ (52.093.776 КМ фонд 01, 18.873 КМ фонд 03 и 
444.858 КМ фонд 05), расхода и издатака у износу од 61.836.072 КМ (61.817.199 КМ 
фонд 01, 18.873 КМ фонд 03 и 444.858 КМ фонд 05) и расподјела суфицита из 
ранијих периода у износу од 2.173.529 КМ. 

У односу на Други ребаланс извршење буџетских прихода и примитака на фонду 01 
је 80%, а буџетских расхода и издатака 90%. 

Одјељење за финансије сачинило је Извјештај о извршењу буџета Града Добој у 
периоду 01.01- 31.12.2021. године у складу са чланом 46. став 5, а сходно члану 48. 
став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске и исти је упутило Скупштини 
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Града која га је разматрала и усвојила 03.06.2022. године. Наведени извјештај није 
у потпуности сачињен како је дефинисано одредбама члана 47. Закона о буџетском 
систему Републике Српске и члана 22. Правилника о форми и садржају буџета и 
извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске “ број 100/13, 
102/16), те не садржи образложења за сва већа одступања, као и прерасподјеле 
буџетских средства како је прописано у прилогу 2. наведеног правилника. 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се Извјештај о извршењу 
буџета сачињава у складу са одредбама члана 47. Закона о буџетском 
систему Републике Српске и члана 22. Правилника о форми и садржају 
буџета и извјештаја о извршењу буџета. 

6.1.1. Приходи и примици 

Укупни приходи и примици исказани су у износу од 52.557.507 КМ (52.093.776 КМ 
фонд 01, 18.873 КМ фонд 03 и 444.858 КМ фонд 05). 

6.1.1.1.  Приходи 

Приходи су исказани у износу од 42.214.459 КМ, а чине их буџетски приходи 
(41.750.728 КМ, фонд 01) и приходи по основу грантова (18.873 КМ, фонд 03).  

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

Порески приходи исказани су у износу од 25.563.068 КМ фонд 01, а највећим 
дијелом односе се на приходе по основу индиректних пореза (20.235.736 КМ), пореза 
на лична примања и од самосталне дјелатности (3.997.509 КМ) и пореза на имовину 
(1.164.554 КМ).  

Са Министарством финансија Републике Српске извршено је усаглашавање 
распоређених јавних прихода на рачуне буџета Града у 2021. години и 20.01.2022. 
године сачињена Потврда о усаглашавању стања распоређених јавних прихода на 
рачуне буџета општине/града у периоду 01.01-31.12.2021. године. 

Непорески приходи исказани су у износу од 13.715.477 КМ фонд 01. Односе се на 
приходе од закупа и ренте (3.941.885 КМ), административних накнада и такси 
(114.959 КМ), комуналних накнада и такси (1.598.508 КМ), накнада по разним 
основама (6.662.705 КМ), од пружања јавних услуга (1.075.167 КМ), новчаних казни 
(106.360 КМ) и осталих непореских прихода (215.891 КМ). 

Приходи од закупа и ренте чине приходи од давања у закуп објеката и зграда у 
износу од 1.859.412 КМ и приходи од земљишне ренте у износу од 2.082.473 КМ. 

Накнаде по разним основама највећим дијелом односе се на накнаде за уређење 
грађевинског земљишта (4.555.927 КМ), коришћење минералних сировина (339.492 
КМ), промјену намјене пољопривредног земљишта (56.761 КМ), коришћење шума и 
шумског земљишта (66.903 КМ), обављање послова од општег интереса у шумама 
у приватној својини (36.728 КМ), заштиту вода коју плаћају власници транспортних 
средстава која користе нафту или нафтне деривате (133.459 КМ), испуштање 
отпадних вода (72.277 КМ), коришћење комуналних добара од општег интереса 
(1.158.766 КМ), извађени материјал из водотока (87.053 КМ), финансирање посебних 
мјера заштите од пожара (128.354 КМ) и концесионе накнаде за коришћење 
природних и других добара од општег интереса (18.547 КМ). 

Сходно одредбама члана 72. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13, 2/15 Одлука Уставног суда, 106/15 и 3/16 
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исправка, 104/18 Одлука Уставног суда и 84/19), Скупштина Града донијела је 
Програм уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину 25.5.2021. 
године, којим су распоређена средства у укупном износу од 585.595 КМ. Одлуком о 
измјени и допуни Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2021. 
годину од 28.12.2021. године распоређена су средства у износу од 8.702.275 КМ од 
чега је реализовано 3.355.561 КМ. Неутрошена средства се укључују у програм 
потрошње у наредном периоду. 

Скупштина Града донијела је Програм коришћења прихода од посебних накнада за 
шуме у 2021. години у складу са чланом 89. Закона о шумама („Службени гласник 
Републике Српске“ број 75/08, 60/13 и 70/20). Програм одржавања, санације и 
реконструкције водопривредних објеката и водотокова у 2021. години је донесен у 
складу са чланом 195. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 
50/06, 92/09, 121/12, 74/17). Донесен је и план о коришћењу средстава остварених 
од концесионих накнада у 2021. години у складу са чланом 32. Закона о концесијама 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21), као и План 
о коришћењу средстава остварених по основу посебних мјера заштите од пожара за 
2021. годину у складу са чланом 85. Закона о заштити од пожара („Службени гласник 
Републике Српске“ број 94/19).  

Према сачињеним прегледима плана и утрошка средстава, прикупљена средства по 
основу различитих врста накнада у 2021. години коришћена су у складу са законима 
који дефинишу њихову намјену, али средства по основу накнаде за шуме и дио 
концесионе накнаде нису утрошена у складу са програмима утврђеним од стране 
Скупштине града, а измјене програма којим је дефинисано коришћење накнада за 
воде донијела је Скупштина града без сагласности надлежног министарства. 

Приходи од пружања јавних услуга односе се на властите приходе које су остварили 
Градска управа (155.996 КМ) и остали буџетски корисници у износу од 919.171 КМ 
(Територијална ватрогасна јединица 8.785 КМ, ЈУ Центар за социјални рад 137.857 
КМ, ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој 650.979 КМ,ЈУ  Центар за културу и образовање 
21.404 КМ, школе 87.832 КМ и ЈУ Народна библиотека Добој 9.181 КМ). 

У оквиру прихода од пружања јавних услуга, властити приходи буџетских корисника 
града (Центар за социјални рад) су прецијењени, а примици за накнаде плата за 
вријеме боловања које се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања 
потцијењени за износ од 24.301 КМ, јер наведени примици нису исказани сходно 
члану 156. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“ број 
98/16, 115/17, 118/18). 

Остали непорески приходи у износу од 215.891 КМ највећим дијелом се односе на 
приходе по основу уговора закљученог са Заводом за запошљавање Републике 
Српске у складу са пројектом за финансирање плата приправника (30.000) и наплате 
потраживања по основу закупа из ранијег периода по судској пресуди са затезном 
каматом (87.993 КМ). 

Грантови су исказани у износу од 668.464 КМ (649.591 КМ фонд 01 и 18.873 КМ фонд 
03). На фонду 01 исказани су грантови у износу од 649.591 КМ (капитални грантови 
од Фонда за заштиту животне средине 200.000 КМ и Федералног министарства 
расељених особа и избјеглица 15.000 КМ и текући грантови 434.591 КМ) ), а на фонду 
03 исказан је грант у износу од 18.873 КМ од Министарства културе и медија Београд 
(Музеју Добој за археолошка ископавања).  

Трансфери између или унутар јединица власти исказани су у износу од 2.267.450 
КМ (1.822.592 КМ фонд 01 и 444.858 КМ, фонд 05). Односе се на трансфере од 
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ентитета у износу од 2.265.962 КМ (највећим дијелом од Министарства здравља 
Републике Српске Центру за социјални рад на име новчаних давања корисницима 
права социјалне заштите 1.675.965 КМ, фонд 01 и Министарства за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију по Пројекту енергетске ефикасности у БиХ у 
објекту ЈУ Гимназија Добој) и од јединица локалне самоуправе (1.488 КМ фонд 01). 

6.1.1.2. Примици 

Примици су исказани у износу од 10.343.048 КМ (фонд 01), а односе се на примитке 
за нефинансијску имовину у износу од 5.307.293 КМ (примици од продаје пословних 
простора и гаража 4.439.260 КМ и земљишта 868.033 КМ), примитке од зајмова 
узетих од банака у износу од 1.500.000 КМ (повучена средства по уговору о кредиту 
27.1.2021. године на период од 12 месеци) и остале примитке у износу од 3.535.755 
КМ. 

Остали примици односе се на примитке по основу излазног ПДВ-а који се наплаћује 
од купаца у износу од 663.123 КМ (по фактурама за закуп 550.753 КМ и наплате 
паркинга 112.370 КМ), од депозита и кауција у земљи (1.159.133 КМ), примљених 
аванса у земљи који се затварају у сљедећој или наредним годинама у износу од 
1.380.309 КМ највећим дијелом од Градске топлане и Водовода а.д. Добој за закуп 
комуналне инфраструктуре), остале примитаке у износу од 249.430 КМ (поврат 
средстава од стране ЈЗУ „Болница Свети апостол Лука“ Добој за коју је са почетком 
изградње нове болнице обавезу према Републичкој управи за геодетске и имовинско 
правне послове уплатио Град) и остале примитке из трансакција између или унутар 
јединица власти у износу од 83.760 КМ (највећим дијелом односе се на примитке који 
се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања по основу породиљског 
одсуства 41.565 КМ и за накнаде плата за вријеме боловања 37.578 КМ).  

6.1.2. Расходи и издаци 

Укупни расходи и издаци исказани су у износу од 61.836.072 КМ (61.817.199 КМ фонд 
01, 18.873 КМ фонд 03 и 444.858 КМ фонд 05). 

6.1.2.1. Расходи 

Расходи су исказани у износу од 36.809.600 КМ, а чине их буџетски расходи 
(36.805.727 КМ, фонд 01) и текући расходи финансирани из средстава гранта (3.873 
КМ, фонд 03)  

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

Расходи за лична примања запослених исказани су у износу од 11.613.874 КМ, 
фонд 01. Односе се на расходе за бруто плате запослених у износу од 9.944.752 КМ, 
расходе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада у износу од 1.496.233 КМ (накнаде за превоз на посао и са посла 393.767 
КМ, расходи за остале накнаде за превоз 956 КМ, накнаде за топли оброк 657.199 
КМ, јубиларне накнаде 1.300 КМ, дневнице за службена путовања у земљи 12.913 
КМ и у иностранству 2.533 КМ, порез 72.704 и збирни допринос на накнаде 354.861 
КМ), расходе за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плата у износу од 56.679 КМ и расходе за отпремнине и 
једнократне помоћи у износу од 116.210 КМ (отпремнине по колективном уговору 
26.147 КМ, помоћи приликом рођења дјетета 18.185 КМ, помоћи у случају смрти 
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члана уже породице 70.149 КМ, порез на отпремнине и једнократне помоћи 294 КМ 
и збирни допринос 1.435 КМ). 

Расходи за бруто плате запослених прецијењени су, а расходи за накнаде плата 
запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата 
који се не рефундирају су потцијењени најмање у износу од 114.501 KM (Градска 
управа 107.159 КМ и ЈУ Центар за културу 7.342 КМ), јер су расходи за накнаду плата 
запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата 
који се не рефундирају исказани на позицији бруто плате запослених, што није у 
складу са чланом 91. став 2. и 4. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Расходи за бруто плате су прецијењени, а потцијењена су разграничења по основу 
неизмирених обавеза за накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од 
фондова обавезног социјалног осигурања и издаци за накнаде плата за вријеме 
боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања најмање у 
износу од 41.705 КМ, јер су обрачуната боловања преко 30 дана исказана на 
расходима за бруто плату, а нису на разграничењима и издацима, што није у складу 
са чланом 80. став (1) и (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

Обрачун плата у Градској управи и код нижих буџетских корисника (ЈПУ “Мајке 
Југовић” Добој  и ЈУ Центар за социјални рад Добој) вршен је по коефицијентима који 
нису у складу са коефицијентима дефинисаним у Посебном колективном уговору за 
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, Посебном колективном 
уговору за запослене у области образовања и културе Републике Српске и 
Посебном колективном уговору за запослене у области социјалне заштите 
Републике Српске (тачка 3. извјештаја). 

Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 7.789.843 
КМ (7.785.970 КМ, фонд 01 и 3.873 КМ фонд 03). 

Наведене расходе исказане на фонду 01 чине расходи по основу закупа у износу од 
582.733 КМ (закуп пословних и осталих грађевинских објеката 519.080 КМ и закуп 
превозних средстава 63.653 КМ), расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга у износу од 1.412.293 КМ (расходи по основу 
утрошка енергије 984.710 КМ, за комуналне услуге 159.146 КМ, комуникационе 
услуге 263.832 КМ и за услуге превоза и премјештаја 4.605 КМ), расходи за режијски 
материјал у износу од 477.122 КМ (расходи за канцеларијски материјал 166.641 KM, 
материјал за одржавање чистоће 39.897 КМ, стручну литературу, часописе и дневну 
штампу 22.028 КМ и остали режијски материјал 248.546 КМ), расходи за материјал за 
посебне намјене 3.793 КМ, расходи за текуће одржавање у износу од 1.089.871 КМ 
(зграда 56.990 КМ, осталих грађевинских објеката 563.585 КМ који се највећим дијелом 
односе на објекте друмског саобраћаја, текуће одржавање опреме 142.872 КМ и остало 
текуће одржавање 326.424 КМ), расходи по основу путовања и смјештаја у износу од 
112.532 КМ (путовања и смјештаја 39.240 КМ и утрошка горива 73.292 КМ), расходи за 
стручне услуге у износу од 652.629 КМ (највећим дијелом односе се на расходе за услуге 
осигурања 32.062 КМ, информисања и медија 289.744 KM, правне и административне 
услуге 135.381 КМ, компјутерске услуге 33.646 КМ и расходе за остале стручне услуге 
154.185 КМ), расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 
у износу од 1.041.811 КМ, који су обухваћени Програмом заједничке комуналне потрошње 
за 2021. годину (услуге одржавања зелених површина 415.682 КМ, услуге зимске службе 
118.167 КМ, утрошак електричне расвјете на јавним површинама 438.602 КМ, услуге 
уређења простора 34.606 КМ и остале услуге одржавања површина 34.754 КМ) и остали 
некласификовани расходи у износу од 2.413.186 КМ (расоди за стручна усавршавања 
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запослених 20.623 КМ, расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 1.350.919 КМ, 
расходи по основу репрезентације 173.046 КМ, расходи по основу пореза , доприноса и 
непореских накнада на терет послодавца 91.180 КМ и остали непоменути расходи 
781.290 КМ, који се највећим дијелом односе на расходе по основу уговора закљученог 
са Дирекцијом за изградњу и развој Града Добој из 2011. године на име обављања 
послова праћења, обрачунавања и наплате комуналних накнада, накнада за јавне 
паркинге и слично. 

Расходи по основу утрошка електричне енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга су прецијењени, а расходи за услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне средине су потцијењени за износ од 10.817 КМ, јер су 

трошкови јавне расвјете евидентирани као расходи по основу утрошка електричне 
енергије, те нису класификовани како је дефинисано чланом 92. став 3. и 
9.Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике. 

Расходи Градске управе за текуће одржавање прецијењени су најмање за износ од 
16.743 КМ, а потцијењени су издаци за изградњу и прибављање осталих 
саобраћајних објеката најмање у износу од 4.350 КМ, издаци за набавку постројења 
и опреме у износу од 6.483 КМ и издаци за залихе материјала и робе и ситног 
инвентара у износу од 5.910 КМ, јер су издаци за уградњу лежећих гумених 
успоривача саобраћаја („лежећи полицајци“ 4.350 КМ), уградњу аутоматских 
система наводњавања зелених јавних површина (6.483 КМ) и издаци за набавку гума 
(5.910 КМ) евидентирани као расходи за текуће одржавање, јер наведени издаци 
нису евидентирани сходно члану 92. став 6, чланом 105. и 110. Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике. 

Бруто накнаде за рад ван радног односа у Градској управи исказане су у износу од 
1.233.623 КМ, а односе се на бруто накнаде волонтерима (12.015 КМ), члановима 
комисија и радних група (216.414 КМ), скупштинским посланицима и одборницима 
(376.161 КМ), по уговорима о дјелу (7.576 КМ), за привремене и повремене послове 
и уговоре о допунском раду (608.287 КМ) и остале накнаде за рад ван радног односа 
(13.170 КМ). 

Бруто накнаде за рад ван радног односа најмање у износу 265.788 КМ (расходи за 
бруто накнаде члановима комисија и радних група 7.970 КМ и расходи за бруто 
накнаде за привремене и повремене послове и уговори о допунском раду 257.818 
КМ) су прецијењени и финансијски резултат ранијих година је прецијењен, јер су 
накнаде за чланове бирачких одбора за локалне изборе из 2020. године, накнаде за 
услуге надзора над извођењем радова из 2017, 2018, 2019. и 2020. године и накнаде 
по Рјешењу о именовању координатора за хрватска питања из 2020. године 
обрачунати и исказани у 2021. години, што није у складу са чланом 93. став 2. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

Предсједнику и потпредсједнику Скупштине града који су у радном односу 
исплаћивана је одборничка накнада у периоду обављања функције са статусом 
запосленог лица, што није у складу са чланом 18. став 2. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 
број 96/05 и 98/17). 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови исказани су у износу од 
1.646.693 КМ фонд 01, а односе се на расходе по основу камата на примљене 
зајмове у земљи (1.459.053 КМ) и затезне камате (187.640 КМ).  
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Субвенције су исказане у износу од 97.355 КМ фонд 01. Односе се на субвенције 
јавним нефинансијским субјектима у осталим областима у износу од 73.722 КМ 
(највећим дијелом односе се на одобрена средства за финансирање привредног 
сектора и додјели уговорених средстава одобрених на основу Јавног позива 
„Подстицаји привредном сектору у Граду Добоју у сврху јачања конкурентности, 
повећања производње и очувања радних мјеста), субвенције нефинансијским 
субјектима у области пољопривреде, водопривреде и шумарства у износу од 19.558 
КМ (односе се на додјелу средстава за подстицаје у пољопривреди према 
споразумима о суфинансирању пословних планова закљученим са Министарством 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Јединица за 
координацију пољопривредних пројеката Бања Лука у износу од 7.875 КМ 
(„Кооперантска производња корнишона“ и „Производња паприке на подручју 
добојске регије“) и за субвенционисање трошкова водних услуга угрожених 
категорија становништва на основу достављених захтјева укупно у износу од 11.683 
КМ и нефинансијским субјектима у осталим областима 4.075 КМ (највећим дијелом 
се односе на додјелу средстава пословним субјектима према Јавном позиву 
пословним субјектима у граду Добој за ублажавање економских посљедица 
насталих усљед болести Covid -19 изазване вирусом Sars-Cov-2.). 

Грантови су исказани у износу од 11.051.925 КМ а односе се на текуће грантове у у 
земљи износу од 10.377.482 КМ (текући грантови непрофитним субјектима 5.544.367 
КМ и остали текући грантови 4.833.115 КМ) и капиталне грантове у земљи у износу 
од 674.443 КМ (капитални грантови непрофитним субјектима у земљи 664.828 КМ и 
остали капитални грантови у земљи 9.615 КМ). 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи највећим дијелом односе се на 
грантове спортским и омладинским организацијама и удружењима (1.244.716 КМ), 
етничким и вјерским организацијама и удружењима (937.838 КМ), организацијама за 
афирмацију породице и заштиту права жена, дјеце, избјеглих и расељених лица, 
бораца и особа са инвалидитетом (650.349 КМ), удружењима у области здравствене 
и социјалне заштите, заштите животне средине и комуналне дјелатности (877.114 
КМ), удружењима у области образовања, научно истраживачке дјелатности, културе 
и информација (219.366 КМ) и на остале текуће грантове непрофитним субјектима у 
земљи (1.405.527 КМ). 

Остали текући грантови у земљи највећим дијелом односе се на текуће грантове 
јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде, шумарства, 
водопривреде, енергетике, рударства, индустрије и слично (1.256.821 КМ), јавним 
нефинансијским субјектима у области образовања, научно-истраживачке 
дјелатности, културе, информација, здравства, социјалне заштите и слично 
(1.884.800 КМ), јавним нефинансијским субјектима у области образовања, научно-
истраживачке дјелатности, културе, информација, здравства, социјалне заштите и 
слично – осим јавних (989.850 КМ) и остали текући грантови у земљи – текући 
грантови појединцима у износу од 700.394 КМ (у значајнијем износу дати су ЈУ „Дом 
за старија лица“ 86.000 КМ и Удружењу „Озрен“ Липац 90.000 КМ). 

Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи исказани су у износу од 
664.828 KM (највећим дијелом односе се на грант ЈЗУ Болница „Свети Апостол Лука“ 
205.000 КМ и грант Радијусу д.о.о. Грачаница 360.788 КМ). 

Град је донио Одлуку о о критеријумима за додјелу средстава Буџета Града за 
редовне дјелатности спортских клубова за 2021. годину, Одлуку о начину додјеле 
буџетских средстава појединцима и непрофитним организацијама (из 2016. године 
са измјенама и допунама исте у 2018. години) и појединачне Одлуке о ангажовању 
новчаних средстава за поједине крајње кориснике средстава гранта. Међутим, Град 
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Добој није поступао према донесеној Одлуци о критеријумима за додјелу средстава 
Буџета Града за редовне дјелатности спортских клубова за 2021. годину те су 
средства за наведене намјене исплаћена више у најмањем износу од 560.016 КМ. 
За додјелу средстава за поједине грантове нису дефинисана правила и критеријуми 
за додјелу, а дио извјештаја о намјенској потрошњи, није достављен. 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града исказане 
су у износу од 4.064.780 КМ фонд 01, а односе се на дознаке грађанима које се 
исплаћују из буџета градова (3.374.893 КМ) и дознаке пружаоцима услуга социјалне 
заштите које се исплаћују из буџета градова (689.887 КМ).  

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града односе се на текуће дознаке 
које се исплаћују штићеницима установа социјалне заштите преко ЈУ Центар за 
социјални рад Добој у износу од 2.640.758 КМ (додатак за помоћ и његу другог лица 
2.600.338 КМ и једнократна новчана помоћ 40.420 КМ) и текуће дознаке грађанима 
које се исплаћују из буџета градова, осим установа социјалне заштите, у износу од 
734.135 КМ (текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима 6.000 КМ, ученицима, 
студентима и појединцима у области науке и културе 667.729 КМ и породици, дјеци 
и младима 60.406 КМ).  

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета града 
односе се на дознаке које се исплаћују за смјештај штићеника преко ЈУ Центар за 
социјални рад (установама социјалне заштите 621.687 КМ и хранитељским 
породицама 68.200 КМ). 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти 
исказани су у износу од 26.703 КМ фонд 01, а односе се на расходе по основу камата 
на зајмове примљене од ентитета (кредит Хитни пројекат опоравка од поплава). 

Расходи по судским рјешењима исказани су у износу од 414.320 КМ. Односе се на 
расходе по основу исплате главнице дуга по судским рјешењима (268.640 КМ), 
камате по судским рјешењима (4.857 КМ), адвокатске и правне услуге по судским 
рјешењима (133.783 КМ) и остале расходе по судским рјешењима (7.040 КМ).  

Трансфери између различитих јединица власти исказани су у износу од 104.107 
КМ, а односе се на поврат средстава другим јединицама власти по основу рјешења 
Пореске управе Републике Српске (Фонду солидарности за дијагностику и лијечење 
обољења, стања и повреда дјеце у иностранству 52.643 КМ, јединицама локалне 
самоуправе 23.575 КМ и фондовима обавезног социјалног осигурања 27.889 КМ). 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се: 

- накнаде плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства 
и осталих накнада плата које се не рефундирају класификују у складу са 
чланом 91. став 2. и 4. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике и  

- накнаде плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства 
и осталих накнада плата које се рефундирају од фондова обавезног 
социјалног осигурања класификују у складу са чланом 80. став 1. и 2. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, 

- расходи признају у периоду коме припадају сходно члану 93. став 2. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, 

- код обрачуна личних примања функционерима поступа у складу са чланом 
18. став 2. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе, 
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а уговори о привременим и повремени м пословима закључују у складу са 
чланом 204. став 2. Закона о раду, 

- донесе акт којим ће се дефинисати критеријуми и поступци за 
расподјелу средстава на име грантова, те начин извјештавања и 
праћења постигнутих ефеката. 

Препоручује се директору Центра за социјални рад Добој да обезбиједи да се 
уговори о раду на одређено вријеме закључују у складу са чланом 39. став 2. 
Закона о раду. 

6.1.2.2. Издаци 

Издаци су исказани у износу од 25.471.330 КМ (25.011.472 КМ фонд 01, 15.000 КМ 
фонд 03 и 444.858 КМ фонд 05), а односе се на издатке за нефинансијску имовину, 
издатке за отплату дугова и остале издатке. 

Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 10.649.050 КМ (10.189.192 
КМ фонд 01, 15.000 фонд 03 и 444.858 КМ фонд 05).  

Односе се на издатке за изградњу и прибављање зграда и објеката у износу од 
5.705.169 КМ (највећи дио чине издаци за куповину станова за младе брачне парове 
2.376.849 КМ, изградњу и одржавање водотокова 1.080.311 КМ, санацију и изградњу 
спортских објеката 756.542 КМ, инфраструктурно опремање грађевинских парцела 
за водовод, канализацију, топловод 1.335.941 КМ), издатке за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката у износу од 4.181.812 КМ 
(највећи дио чине издаци за реконструкцију и асфалтирање локалних путева 534.769 
КМ, реконструкцију и санацију градских саобраћајница 2.214.695 КМ, адаптацију 
зграда и објеката 664.888 КМ и осталих објеката 22.999 КМ, одржавање вреловода 
и канализације 112.471 КМ који су исказани на фонду 01 и за реализацију Пројекта 
енергетске ефикасности у БиХ на објекту Гимназија у Добоју 444.858 КМ фонд 05), 
издатке за набавку постројења и опреме 308.665 КМ (највећи дио се односи на 
набавку рачунарске, тв и остале опреме 181.637 КМ који су исказани на фонду 01 и 
за набавку рачунарске опреме по Пројекту јачања МЗ, канцеларијске, комуналне, 
школске и остале опреме 15.000 КМ фонд 03), издатке за нематеријалну 
произведену имовину 201.825 КМ (израда просторног плана), издатке за 
инвестиционо одржавање опреме (1.067 КМ), издатке за прибављање земљишта 
188.396 КМ (накнаде за експропријацију земљишта) и издатке за набавку залиха 
материјала, робе и ситног инвентара (62.036 КМ).  

Издаци за отплату дугова исказани су у износу од 4.396.073 КМ фонд 01. Односе се 
на издатке за отплату главнице примљених зајмова у земљи у износу од 4.349.312 
КМ (за измирење обавеза по кредитима од домаћих банака) и за издатке за отплату 
дугова према другим јединицама власти у износу од 46.761 КМ (према Министарству 
финансија на име кредита Хитни пројекат опоравка од поплава). 

Остали издаци исказани су у износу од 10.426.207 КМ фонд 01. Односе се на издатке 
по основу ПДВ-а (482.677 КМ), депозита и кауција (1.248.320 КМ), аванса (4.040 КМ), 
за отплату неизмирених обавеза из ранијих година (8.297.789 КМ), остале издатке у 
износу од 349.831 КМ (највећим дијелом се односи на дозначена средства ЈЗУ 
„Болница Свети апостол Лука“ Добој са почетком изградње нове болнице за 
измирење обавеза према Републичкој управи за геодетске и имовинско правне 
послове 249.430 КМ) и остале издатке из трансакција са другим јединицама власти 
(43.550 КМ). 

Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година (8.297.789 КМ) односе се 
на издатке планиране на основу Плана за измирење обавеза пренесених из 
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претходног периода. Град је 28.06.2022. године, у складу са Законом о фискалној 
одговорности, доставио Фискалном савјету Републике Српске Извјештај о 
реализацији Плана за измирење обавеза пренесених из претходног периода са 
образложењима.  

6.1.3. Буџетски резултат (суфицит/дефицит) 

У 2021. години у ПИФ-у су исказани приходи и примици за нефинансијску имовину у 
износу од 47.521.752 КМ (47.058.021 фонд 01, 18.873 фонд 03 и 444.858 фонд 05), 
расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 47.458.650 КМ (46.994.919 
КМ фонд 01, 18.873 фонд 03 и 444.858 фонд 05) и суфицит у износу од 63.102 КМ 
фонд 01, као разлика између прихода и примитака за нефинансијску имовину и 
расхода и издатака за нефинансијску имовину.  

6.1.4. Нето финансирање 

Примици од задуживања исказани су у износу од 1.500.000 КМ и остали примици у 
износу од 3.535.755 КМ, што укупно износи 5.035.755 КМ (фонд 01). Издаци за 
отплату дугова исказани су у износу од 4.396.073 КМ и остали издаци у износу од 
10.426.207 КМ, што укупно износи 14.822.280 КМ (фонд 01). У 2021. години исказана 
је расподјела суфицита из ранијих година у износу од 2.173.529 КМ. Као разлика 
наведених примитака, суфицита и издатака је нето финансирање у негативном 
износу од 7.612.996 КМ (фонд 01).  

6.1.5. Разлика у финансирању 

Разлика у финансирању, коју чини збир исказаног суфицита (63.102 КМ фонд 01) и 
нето финансирања (у негативном износу од 7.612.996 КМ фонд 01 ), исказана је у 
негативном износу од 7.549.894 КМ фонд 01.  

Разлика у финансирању је потцијењена најмање за износ од 265.788 КМ, јер су 
расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа прецијењени за наведени износ 
(тачка 6.1.2.1.). 

6.2. Биланс успјеха 

6.2.1. Приходи 

Приходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 42.058.515 КМ, а чине их приходи 
исказани у периодичном извјештају о извршењу по рачуноводственим фондовима 
(42.214.459 КМ) и приходи обрачунског карактера исказани у негативном износу од 
155.944 КМ.  

Приходе обрачунског карактера чине приходи од усклађивања вриједности 
имовине у износу од 687.746 КМ (исказани на основу Извјештаја из јединствене 
евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима за обрачунски период 01.01. до 
31.12.2021. године), добици од продаје имовине у износу од 1.052.881 КМ (највећим 
дијелом од продаје сталне имовине - Дом војске 771.593 КМ и Геријатријски центар 
Преслица 139.061 КМ), помоћи у натури у износу од 2.064.351 КМ (највећим дијелом 
односи се на ватрогасну опрему од Ватрогасног савеза Републике Српске у износу 
од 129.940 КМ, донације рачунарске опреме и ситног инвентара школама од више 
субјеката у износу од 106.130 КМ, пренос права својине земљишта и зграда у износу 
од 1.590.240 КМ (највећим дијелом односи се на пренос са друштвено-државног 
власништва на Град), остали приходи обрачунског карактера у негативном износу 
од 393.901 КМ (највећим дијелом односе се на приходе обрачунског карактера по 
основу закупа), приходи обрачунског карактера евидентирани на основу пореских и 
других фискалних прописа у негативном износу од 5.171.088 КМ и приходи 
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обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама власти у износу од 
1.604.067 КМ (највећим дијелом се односи на пренос објеката од стране 
Министарства финансија Републике Српске финансираних из донаторских 
средстава Владе Републике Србије, по пројектима који се односе на изградњу 
фискултурне сале у склопу Медицинске школе Добој 383.733 КМ и спортске дворане 
1.000.000 КМ).  

6.2.2. Расходи 

Расходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 58.940.840 КМ, а чине их расходи 
исказани у ПИФ-у (36.809.600 КМ), који су објашњени под тачком 6.1.2. извјештаја и 
расходи обрачунског карактера исказани у износу од 22.131.240 КМ.  

Расходи обрачунског карактера исказани су по основу набавне вриједности 
реализованих залиха у износу од 76.298 КМ (набавна вриједност залиха ситног 
инвентара), амортизације (9.166.702 КМ), расхода резервисања по основу обавеза 
у износу од 61.411 КМ (по судским споровима), усклађивања вриједности имовине 
(8.345.798 КМ), губитака од продаје имовине (1.814.379 КМ), дате помоћи у натури 
(454.822 КМ) и осталих расхода обрачунског карактера у износу од 2.152.947 КМ. 

Обрачун амортизације за саобраћајне објекте на којима је вршена реконструкција 
(улица Цара Душана, улица Краља Драгутина и друго), није извршен за 2021. годину 
у најмањем износу од 103.151 КМ, што није у складу са чланом 3. став 1. Правилника 
о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике („Службени 
гласник Републике Српске“ број 110/1) којим је наведено да је амортизација 
систематски (плански) распоред вриједности неког средства које се амортизује 
током свог вијека трајања МРС ЈС 17- Некретнине, постројења и опрема, параграф 
71. 

Расходи од усклађивања вриједности имовине односе се на усклађивање 
вриједности краткорочних потраживања (пренос потраживања старијег од 12 
мјесеци на сумњива и спорна и корекцију истих), а највећим дијелом односе се на 
корекцију потраживања по основу комуналне накнаде (5.987.607 КМ), по Извјештају 
Пореске управе Републике Српске за период 01.01-31.12.2021. године (940.045 КМ), 
закупа (878.822 КМ), уређења грађевинског земљишта (185.675 КМ), земљишне 
ренте (88.128 КМ), немогућности наплате од физичких лица по судским пресудама 
(214.628 КМ). 

Губици од продаје имовине односе се на губитке од продаје произведене сталне 
имовине у износу од 1.617.152 КМ (највећим дијелом односе се на губитке од продаје 
два пословна простора у износу од 521.581 КМ, купцу „Статор ГС“ д.о.о. Буковица 
Велика Добој и продаје шест пословних простора у износу од 842.563 КМ купцу 
Јосиповић Илији из Добоја) и губитке од продаје непроизведене сталне имовине у 
износу од 197.227 КМ (највећим дијелом односе се на губитке по основу 
експропријације земљишта према Записнику Основног суда у Добоју број: 85 0 V 
095998 21 V од 02.11.2021. године 122.890 КМ). 

Дате помоћи у натури односе се на уступљена моторна возила укупно у износу од 
71.636 КМ (ЈУ СРЦ Преслица, Фондација „Центар за дјецу са сметњама у развоју“, 
ЈП ДИРГ и ЈП Депонија), откуп станова (140.437 КМ), уступљено земљиште у износу 
од 242.749 КМ (највећим дијелом се односи на пренос права својине Министарству 
унутрашњих послова Републике Српске без накнаде у сврху изградње објекта 
Јединице жандармерије Полицијске управе Добој према Одлуци о преносу права 
својине без накнаде у износу од 219.492 КМ). 
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Остали расходи обрачунског карактера односе се на губитке по основу расходовања 
имовине након пописа у износу 101.882 КМ и остале расходе обрачунског карактера 
у износу од 2.051.063 КМ који су исказани на основу прекњижавања стамбених 
јединица прибављених за младе брачне парове у ванбилансну евиденцију 
(евидентирано према Мишљењу Министарства финансија Републике Српске од 
11.03.2021. године). 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се обрачун амортизације 
сталних средстава врши у складу са чланом 3. став 1. Правилника о 
примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике МРС ЈС 
17 – Некретнине, постројења и опрема, параграф 71. 

6.2.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха за период 01.01. до 31.12.2019. године, као разлика прихода 
(42.058.515 КМ) и расхода (58.940.840 КМ) исказан је негативан финансијски 
резултат текуће године у износу од 16.882.325 КМ.  

Финансијски резултат је потцијењен најмање за износ од 162.637 КМ, јер су расходи 
за бруто накнаде за рад ван радног односа прецијењени најмање за износ од 265.788 
КМ (тачка 6.1.2.1. извјештаја), а расходи по основу амортизације потцијењени 
најмање за износ од 103.151 КМ (тачка 6.2.2. извјештаја). 

6.3. Биланс стања 

У Билансу стања на дан 31.12.2021. године, исказана је укупна актива нето 
вриједности 227.924.060 КМ (бруто вриједност 437.215.654 КМ и исправка 
вриједности 209.291.594 КМ), коју чине пословна актива нето вриједности 
222.802.070 КМ и ванбилансна актива у вриједности од 5.121.990 КМ. Укупна актива 
је уравнотежена са укупном пасивом коју чине пословна пасива (222.802.070 КМ) и 
ванбилансна пасива (5.121.990 КМ). 

6.3.1. Пословна актива 

Пословну активу чине текућа имовина нето вриједности 7.206.014 КМ и стална 
имовина нето вриједности 215.596.056 КМ. 

6.3.1.1.  Текућа имовина 

Текућа имовина односи се на краткорочну финансијску имовину и разграничења у 
нето износу од 7.206.014 КМ коју чине готовина и готовински еквиваленти, 
краткорочна потраживања, краткорочна разграничења и краткорочна финансијска 
имовина и разграничења између или унутар јединица власти. 

Готовина и готовински еквиваленти исказани су у износу од 3.213.396 КМ, а 
односе се на новчана средства у благајни (7.337 КМ) и на банковним рачунима у 
износу од 3.206.059 КМ (редовни трезорски рачуни у домаћој валути 190.665 КМ, 
намјенски трезорски рачуни 2.885.181 КМ, прелазни рачун у домаћој валути у 
негативном износу 400 КM и редовни девизни рачун 130.612 КМ).  

Краткорочна потраживања исказана су у нето износу од 3.684.491 КМ (бруто износ 
20.182.580 КМ, корекција вриједности 16.498.089 КМ), а односе се на потраживања 
по основу продаје и извршених услуга, потраживања за камате, дивиденде и друге 
финансијске приходе, потраживања од запослених, потраживања за ненаплаћене 
порезе, доприносе и непореске приходе, потраживања за порезе, доприносе и 
непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату у року 
до годину дана и остала краткорочна потраживања. 
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Потраживања по основу продаје и извршених услуга у нето износу од 57.148 КМ 
(бруто износ 1.018.403 КМ, корекција вриједности 961.255 КМ), односе се на 
потраживања за продате производе и извршене услуге у земљи (највећим дијелом 
потраживања Градске управе за закуп).  

Потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе исказана су у 
износу од 210.309 КМ, а односе се на потраживања за затезне камате по судским 
пресудама.  

Потраживања од запослених исказана су у износу од 3.000 КМ, а односе се на дате 
аконтације за службено путовање у иностранство. 

Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе исказана су 
у нето износу од 1.348.765 КМ. Односе се на потраживања за ненаплаћене порезе 
(591.563 КМ) и за ненаплаћене непореске приходе (757.203 КМ), која су исказана на 
основу података из пореске евиденције садржаних у Извјештају из јединствене 
евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима за обрачунски период од 01.01-
31.12.2021. године Град Добој. 

Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок 
плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана исказана су у нето износу 
од 2.021.498 КМ (бруто износ 2.296.301 КМ, корекција вриједности 274.803 КМ) на 
основу података из пореске евиденције исказаним у претходно наведеном 
извјештају. 

Остала краткорочна потраживања исказана су у нето износу од 43.771 КМ (бруто 
износ 327.994 КМ, корекција вриједности 284.223 КМ). Највећим дијелом односе се 
на потраживања Центра за социјални рад. 

Спорна потраживања исказана су у износу од 16.498.089 КМ, а односе се на спорна 
потраживања по основу продаје у земљи у износу од 961.255 КМ (највећим дијелом 
односи се на исправку потраживања за закуп по основу налаза вјештака 878.822 КМ), 
на основу Извјештаја из јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним 
порезима за обрачунски период од 01.01-31.12.2021. године Град Добој за 
ненаплаћене порезе (8.960.851 КМ), за ненаплаћене непореске приходе (6.016.956) 
КМ и за непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату 
у року до годину дана (274.803 КМ) и спорна остала краткорочна потраживања у 
износу од 284.223 КМ (корекција потраживања за камате по судским пресудама). У 
висини наведених спорних потраживања извршена је корекција вриједности 
потраживања. 

Краткорочна разграничења исказана су у износу од 47.410 КМ (Градска управа 
36.943 КМ и ЈПУ „Мајке Југовић“ 10.467 КМ), а односе се на остала краткорочна 
разграничења која чине разграничења по основу неизмирених обавеза које се 
рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања за накнаде плата за 
вријеме родитељског одсуства (24.528 КМ), пореза и доприноса на исте (14.082 КМ) 
и накнаде плата за вријеме боловања (8.800 КМ).  

Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар 
јединица власти исказана су у нето износу од 260.717КМ (бруто износ 261.480 КМ, 
корекција вриједности 763 КМ). Односе се на средства од 31.12.2021. године, која су 
дозначена на рачун у 2022. години.  

6.3.1.2. Стална имовина 

Стална имовина исказана је у нето износу од 215.596.056 КМ (бруто вриједност 
408.385.814 КМ, исправка вриједности 192.789.758 КМ), а односи се на дугорочну 
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финансијску имовину (14.946.961 КМ) и нефинансијску имовину у сталним 
средствима у износу од 200.649.095 КМ (бруто вриједност 393.438.853 КМ, исправка 
вриједности 192.787.758 КМ). 

Дугорочну финансијску имовину исказану у билансу стања у износу од 14.946.961 
КМ чине дугорочни пласмани у износу од 13.319.528 КМ (обвезнице у земљи 36.227 
КМ и акције и учешћа у капиталу 13.283.301 КМ) и дугорочна потраживања у износу 
од 1.627.433 КМ која се односе на потраживања за порезе, доприносе и непореске 
приходе за које је продужен рок плаћања.  

Акције и учешћа у капиталу исказане су у билансу стања у износу од 13.283.301 КМ, 
а у главној књизи у износу од 13.324.207 КМ. Разлика од 40.906 КМ односи се на 
износ умањен приликом консолидације контролисаних ентитета који немају статус 
буџетских корисника ("Градска топлана" а.д. Добој, "Водовод" а.д. Добој, КП Прогрес 
а.д. Добој, ЈП Дирекција за изградњу и развој Града Добој д.о.о. Добој, ЈУ Дом за 
старија лица Добој, Фондација Центар за дјецу са сметњама у развоју, ЈП 
Регионална депонија Добој д.о.о Добој, ЈУ "Спортско-рекреативни центар Преслица" 
Добој, Градска развојна агенција Добој, ЈП РТВ Добој д.о.о Добој, ЈЗУ "Дом здравља" 
Добој, ЈУ "Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине" Добој и Туристичка 
организација града Добој) у складу са чланом 123. став (2), (3) и (4) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике.  

Потраживања за остале порезе за које је продужен рок плаћања исказана су у износу 
од 218.022 КМ на основу Извјештаја из јединствене евиденције о пријављеним и 
уплаћеним порезима за обрачунски период 01.01-31.12.2021. године, град Добој - 
одгођена пореска потраживања. 

Потраживања за накнаде и таксе за које је продужен рок плаћања исказана су у 
износу од 1.409.411 КМ, а односе се на потраживања по основу земљишне ренте 
(452.552 КМ) и накнада за уређење грађевинског земљишта (956.859 КМ). 

Нефинансијска имовина у сталним средствима односи се на зграде и објекте у 
износу од 118.828.467 КМ (бруто вриједност 292.316.384 КМ, исправка вриједности 
173.487.917 КМ), постројења и опрема 4.680.823 КМ (бруто вриједност 10.131.954 
КМ, исправка вриједности 5.451.131 КМ), инвестициона имовина 4.865.618 КМ (бруто 
вриједност 18.240.721 КМ, исправка вриједности 13.375.103 КМ), нематеријална 
произведена имовина 559.814 KM (бруто вриједност 1.020.730 КМ, исправка 
вриједности 460.916 КМ), драгоцјености 1.160 КМ (бруто вриједности 10.991 КМ, 
исправке вриједности 9.831 КМ), земљиште (59.592.560 КМ), остала природна добра 
(2.542.780 КМ), нематеријална непроизведена имовина 1.556 КМ (бруто вриједност 
6.416 КМ, исправка вриједности 4.860 КМ) и нефинансијска имовина у сталним 
средствима у припреми (9.576.317 КМ).  

Повећање вриједности нефинансијске имовине у сталним средствима у 2021. години 
највећим дијелом се односи на улагања из средстава јавних инвестиција за 2021. 
годину из донаторских средстава Владе Републике Србије за финансирање пројекта 
„Изградња спортске дворане у Добоју“ у укупном износу од 1.000.000 КМ, земљиште 
евидентирано према рјешењима РУГИП-а Бања Лука ПЈ Добој у износу 850.318 КМ 
и eвидентиранe процјенe Дома Војске у Добоју у износу од 1.854.315 КМ.  

У току године извршен је пренос са нефинансијске имовине у сталним средствима у 
припреми на нефинансијску имовину у сталним средствима у употреби најмање у 
износу од 9.468.044 КМ (пословни објекти и простори и остали објекти 2.843.507 КМ, 
саобраћајни објекти-путеви и аутопутеви, мостови и вањска освјетљења, тротоари и 
ограде 4.595.980 КМ, комуникациона и рачунарска опрема и специјална опрема 
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1.648.649 КМ и остала нематеријална произведена имовина у износу од 379.908 КМ). 
Међутим, у оквиру средстава у припреми воде се и средства која су завршена и 
стављена у употребу (тачка 3. извјештаја). 

Смањење вриједности нефинансијске имовине у сталним средствима у 2021. години 
највећим дијелом се односи на пренос имовине на Општину Станари према Одлуци 
о искњижавању и преносу имовине на Општину Станари по основу споразумне 
подјеле имовине од 10.08.2021. године у вриједности 43.981.710 КМ, обрачунате 
амотизације 9.166.702 КМ, расхода 441.518 KM, продаје сталних средстава 
7.301.178 КМ (од чега је продаја пословних простора најмање у износу 4.779.440 КМ, 
продаја земљишта у износу од 1.069.430 КМ), уступања путничких моторних возила 
у износу од 373.454 КМ.  

Смањење по основу извршене продаје највећим дијелом односи се на пословне 
просторе (објекат Дома Војске), чија је вриједност у почетном стању исказана у 
износу од 498.745 КМ. 

Одлуком Владе Републике Српске, о расподјели неперспективних локација и 
осталих некретнина које су служиле за потребе система одбране на територији 
Републике Српске од 01.03.2007. године и 16.05.2019. године локација Дома Војске 
у Добоју, преноси се на Град Добој, без накнаде, у сврху кориштења истих за потребе 
Градске управе, при чему поред осталог у тачки I подтачки 1. алинеја 3. наводи да 
се Град Добој обавезује да за потреба Градске борачке организације и Удружења 
војних пензионера у објекту Дома Војске или у другом одговарајућем објекту 
обезбиједи адекватан простор за рад, без накнаде. По наведеној одлуци закључен 
је Уговор о преношењу права својине 09.07.2019. године између Републичке 
дирекције за обнову и изградњу и Града Добој, а предмет уговора је преношење 
права својине неперспективне локације Дома Војске у Добоју на Град Добој. 
Наведеним уговором је дефинисано да ће град Добој пренесене непокретности  
користити за потребе градске управе, те преузима обавезу из тачке I подтачке 1. 
алинеја 3. Одлуке Владе Републике Српске. 

Након закљученог уговора Републичка управа за геодетске и имовинско правне 
послове Бања Лука Подручна јединица Добој, донијела је рјешења од 28.02.2020. 
године и 30.03.2020. године којим се укњижава право управљања и располагања у 
корист Града Добој и претвара у право својине са обимом права 1/1. 

Скупштина града Добој донијела је Одлуку о начину и условима продаје пословног 
простора 25.03.2021. године (којом је у тачки I наведено да се продаје пословни 
простор у улици Цара Душана бб у Добоју, и то пословни простор број 1 и пословни 
простор број 2. Тачком II одлуке је наведено да је почетна продајна цијена 1.869.939 
КМ за укупну површину од 1817,16 м2, по процјени вриједности некретнина од 
23.03.2021. године), на основу које је расписан Оглас о првој продаји пословног 
простора од 05.04.2021. године, објављен у дневном листу „Глас Српске“.  

По проведеном поступку као најповољнији купац, који је понудио највишу цијену у 
износу од 2.612.000 КМ, је изабран „Инвест Градња“ д.о.о. Добој. 

Уговором о купопродаји ОПУ 861/2021, нотарски обрађеним 25.06.2021. године, 
закљученим између Града Добој и „Инвест Градње“ д.о.о. Добој, у члану 1. је 
наведено као Предмет уговора да Продавац продаје Купцу, у цијелом обиму права 
власништва и посједа непокретности означене као: Пословна просторија број 1, 
Пословна просторија број 2 и Предмет уговора је и припадајући обим права 
власништва и посједа на предметној непокретности на којој је изграђен објекат у 
којем се налазе пословни простори који су предмет овог Уговора, што није наведено 
као предмет продаје у Одлуци о начину и условима продаје пословног простора 
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25.03.2021. године донесеној од стране Скупштине града Добој и у Огласу о првој 
продаји пословног простора од 05.04.2021. године објављеном у дневном листу 
„Глас Српске“. 

У члану 2. Уговора о купопродаји је наведено да је купопродајна цијена из члана 1. 
овог Уговора износи 2.612.000 КМ, те да продавац и купац сагласно изјављују да је 
Купац цјелокупни износ излицитиране цијене уплатио на жиро рачун града Добој 
прије закључења овог правног посла. 

Правобранилаштво Републике Српске Сједиште замјеника правобраниоца Добој је 
дало Мишљење на Нацрт уговора о купопродаји од 25.06.2021 године, којим је 
наведено да уговорне странке могу приступити реализацији предметног нацрта 
уговора.  

По закључењу уговора о купопродаји са „Инвест Градња“ д.о.о. Добој ОПУ:861/2021, 
на основу Одлуке о начину и условима продаје пословног простора од 25.03.2021. 
године, „Инвест Градња“ д.о.о. Добој подноси захтјев РУГИПП-у Добој за успоставу 
правног јединства земљишта и зграде. Рјешењем РУГИПП-а ПЈ Добој од 02.09.2021. 
године утврђено је право својине у корист власника зграде „Инвест градња“ д.о.о. 
Добој на земљишту, те да је „Инвест Градња“ д.о.о. Добој обавезна предметним 
рјешењем да ранијем посједнику и власнику Граду Добој исплати износ од 325.920 
КМ. Након извршене исплате по правоснажности наведеног рјешења исто је и 
проведено те се „Инвест Градња“ д.о.о. Добој уписала као посједник и власник у 
јавним евиденцијама на предметним непокретностима. Након закључења уговора о 
купопродаји са „Инвест Градња“ д.о.о. Добој ОПУ:861/2021 и правоснажности 
Рјешења РУГИПП-а ПЈ Добој од 02.09.2021. године, којим је утврђено право својине 
на земљишту, уписано у корист власника зграде „Инвест градња“ д.о.о. Добој 
искњижени су из пословне евиденције Града Добој (објекат Дома Војске и земљиште  
- парк). 

Скупштина града Добој је након доношења Одлуке о начину и условима продаје 
пословног простора од 25.03.2021. године, донијела Одлуку о ангажовању новчаних 
средстава од 25.05.2021. године на основу које је извршена исплата средстава у 
износу од 224.403 КМ закупопримцу пословног простора број 1, у објекту Дома 
Војске, на име улагања властитих средстава за адаптацију пословног простора. 
Износ средстава за исплату закупопримцу, према Одлуци о ангажовању новчаних 
средстава од 25.05.2021. године донесеној од Скупштине града Добој, је утврђен на 
основу Извјештаја/Елабората о процјени (тржишне) вриједности изведених радова 
на реконструкцији дијела приземног дијела непокретности (објекат Дома војске у 
Добоју) од 30.04.2021. године, којим је наведена нето површина 277,50 м2 и дио 
отворене терасе цца 350,00 м2. 

Уговором о закупу пословног простора од 08.06.2015. године између Града Добој и 
закупопримца, наведено је да су уговорне стране сагласне да предмет уговора буде 
закуп пословног простора у улици Цара Душана, приземље бившег Дома Војске, КО 
Добој у I првој зони укупне површине 83,20 м2, У тачки II наведеног уговора се наводи 
да закупац прима у закуп простор у виђеном стању уз обавезу да исти у року од 30 
(тридесет) дана од дана потписивања уговора и увођења у посјед, санира од 
посљедица елементарне непогоде поплаве из 2014. године, према Предрачуну 
радова адаптације, санације и уређења пословног простора од 23.01.2015. године у 
износу од 120.000 КМ, те да се износ средстава уложених у санацију неће пребијати 
са закупнином предметног простора. У тачки IX уговора је наведено да су уговорне 
стране сагласне да закуп пословног простора из тачке I траје од 01.06.2015. године 
на неодређено вријеме, односно до продаје истог уколико тај рок наступи у складу 
са законским прописима. 
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Наведене некретнине које су предмет продаје (објекат Дома војске у Добоју) у 
почетном стању биле су исказане у износу од 498.745 КМ, а процијењена улагања 
од стране закупопримца су у износу од 224.403 КМ и евидентирана су 30.06.2021. 
године. Такође повећање вриједности по основу процјене пословних простора у 
објекту Дома Војске у износу од 1.854.315 КМ евидентирано је 31.12.2021. године 
приликом искњижавања објекта, нису исказане ревалоризационе резерве, већ је 
евидентирање извршено директно на финансијски резултат, што није у складу са 
чланом 8. став 8. и чланом 26. став 6. Павилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. 

Канцеларијски објекти и простори, који су продати у 2021. години нису на основу 
одлука о продаји пословних простора класификовани на сталну имовину намијењену 
продаји, како је дефинисано чланом 43. став 4. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Уговор о купопродаји ОПУ 861/2021, нотарски обрађен 25.06.2021. године, закључен 
између Града Добој и „Инвест Градње“ д.о.о. Добој, Одлука о начину и условима 
продаје пословног простора Скупштине града Добој од 25.03.2021. године и Оглас о 
првој продаји пословног простора од 05.04.2021. године објављен у дневном листу 
„Глас Српске“ нису међусобно усаглашени у дијелу предмета који се односи на 
припадајући обим права власништва и посједа на предметној непокретности на којој 
је изграђен објекат у којем се налазе пословни простори. 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи: 

- да се на основу одлука о продаји пословних простора врши класификација 
имовине у складу са чланом 43. став 4. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике, 

- да се пословни догађаји у току обрачунског периода уносе у пословне 
књиге према редослиједу њиховог настанка у складу са чланом 8. став 8. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

6.3.2. Пословна пасива 

Пословна пасива исказана је у износу од 222.802.070 КМ, а односи се на обавезе и 
разграничења и властите изворе. 

6.3.2.1. Обавезе и разграничења 

Обавезе и разграничења на дан 31.12.2021. године исказане су у износу од 
60.232.622 КМ, које чине краткорочне обавезе и разграничења у износу од 
22.854.361 КМ и дугорочне обавезе и разграничења у износу од 37.378.261 КМ. 

Краткорочне обавезе и разграничења односе се на обавезе по дугорочним 
зајмовима примљеним од банака које доспијевају на наплату до годину дана, лична 
примања запослених, из пословања у земљи, расходе финансирања и друге 
финансијске трошкове, субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите, 
краткорочна резервисања, остале краткорочне обавезе и краткорочне обавезе и 
разграничења из трансакција са другим јединицама власти.  

Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од банака које доспијевају на наплату 
до годину дана исказане су у износу од 4.628.587 КМ, а односе се на обавезе које 
доспијевају за плаћање у 2022. години. 
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Обавезе за лична примања запослених исказане су у износу од 3.856.559 КМ, а 
односе се на обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата у износу од 
3.278.203 КМ (обавезе Градске управе 3.065.231 КМ и обавезе осталих корисника 
212.972 КМ) и обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи у износу од 578.356 
КМ (обавезе Градске управе 527.084 КМ од чега 155.983 КМ из 2020. године) и 
обавезе осталих корисника 51.272 КМ. 

У оквиру обавеза за лична примања запослених исказане су обавезе за порез на 
доходак на исплаћена лична примања и доприносе фондовима социјалне 
сигурности за цијелу годину, јер Градска управа није благовремено уплаћивала 
наведени порез и доприносе, што није у складу са чланом 65. Закона о порезу на 
доходак („Службени гласник Републике Српске“ број 60/15, 5/16, 66/18 ,105/19, 
123/20, 49/21) и чланом 24. Закона о доприносима („Службени гласник Републике 
Српске“ број 114/17, 112/19, 49/21). 

Обавезе из пословања у земљи исказане су у износу од 12.107.793 КМ, а односе се 
на обавезе за набавку роба и услуга (5.272.777 КМ), набавку сталне имовине 
(4.146.224 КМ), према физичким лицима (632.826 КМ), по судским рјешењима 
(16.884 КМ), за порезе и доприносе на терет посалодавца (462.979 КМ), по основу 
ПДВ-а (22.159 КМ), за примљене депозите и кауције (19.688 КМ), примљене авансе 
(1.419.236 КМ) и остале обавезе (115.000 КМ). 

Укупно исказане обавезе из пословања чине обавезе Градске управе у износу од 
10.614.013 КМ (из 2019. године 376.417, из 2020. године 2.885.585 КМ и 2021. године 
7.352.011 КМ) и обавезе осталих корисника у износу од 1.493.780 КМ (из 2019. године 
571 КМ, из 2020. године 214.995 КМ и из 2021. године 1.278.214 KM). 

Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове у износу од 
223.237 КМ односе се на обавезе Градске управе за камате на зајмове примљене од 
банака (12.000 КМ) и затезне камате у износу од 211.237 КМ (из 2019. године 33.480 
КМ и из 2021. године 189.757 КМ) које се највећим дијелом односе на затезне камате 
према Електродистрибуцији Републике Српске Бања Лука (205.473). 

Обавезe за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите чине обавезе 
Градске управе за субвенције у износу од 31.089 КМ (највећим дијелом за превоз 
путника за 3 мјесне заједнице 23.400 КМ), за грантове у износу од 757.712 КМ од 
чега се на обавезе из 2019. године односи 9.799 КМ и из 2020. године 155.331 КМ и 
обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Града у 
износу од 930.597 КМ (обавезе Градске управе из 2021. године 586.575 КМ које се 
највећим дијелом односе на превоз ученика у школе у износу од 528.219 КМ и 
обавезе Центра за социјални рад у износу од 344.022 КМ од чега је из 2019 године 
2.041 КМ, из 2020. године 130.776 КМ). 

Краткорочна резервисања исказана су у износу од 187.647 КМ, a односе се на 
резервисања везана за судске спорове. 

Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти 
исказани су у износу од 130.664 КМ. Односе се на обавезе по зајмовима примљеним 
од ентитета који доспијевају на наплату до годину дана у износу од 48.449 КМ 
(обавезе према Министарству финансија Републике Српске по основу кредита за 
Хитни пројекат опоравка од поплава) и обавезе према другим јединицама власти за 
порезе, доприносе и непореске приходе по записницима из пореског књиговодства, 
рјешењима и књижним обавјестима у износу од 66.612 КМ (Трезору Републике 
Српске 37.040 КМ, локалним заједницама 2.845 КМ и фондовима социјалне 
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сигурности 26.727 КМ) и ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење 
обољења, стања и повреда дјеце у иностранству 15.603 КМ. 

У 2021. години вршена су усклађивања обавеза са добављачима путем извода 
отворених ставки, а обавезе које су неусаглашене објављене су у Напоменама уз 
годишње финансијске извјештаје за 2021. годину. 

До истека рока за израду и достављање годишњих финансијских извјештаја за 2021. 
годину измирене су краткорочне обавезе у узносу од 3.462.903 КМ (из 2019. и 2020. 
годне 428.143 КМ и 2021. године 3.034.760 КМ). Измирене обавезе из ранијих година 
највећим дијелом се односе на обавезе из пословања, а из 2021. године на обавезе 
за лична примања (806.381 КМ), обавезе из пословања (1.708.730 КМ) и обавезе за 
грантове и дознаке на име социјалне заштите (506.824 КМ). 

Дугорочне обавезе и разграничења односе се на дугорочне обавезе по зајмовима 
примљеним од банака у износу од 36.069.081 КМ (банке кредитори, сврха задужења 
и други битни елементи уговора објављени су у Напоменама уз годишње 
финансијске извјештаје за 2021. годину) и дугорочне обавезе по зајмовима од 
ентитета у износу од 1.309.180 КМ (према Министарству финансија по основу 
кредита Хитни пројекат опоравка од поплава WB IDA 55290).  

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се плаћање обавеза за порез 
на доходак на исплаћена лична примања и доприносе фондовима социјалне 
сигурности врши у складу са чланом 65. Закона о порезу на доходак и чланом 
24. Закона о доприносима. 

6.3.2.2. Властити извори  

Властити извори исказани су на дан 31.12.2021. године у Билансу стања у износу од 
162.569.448 КМ, а односе се на трајне изворе средстава (63.734.612 КМ) и 
финансијски резултат ранијих година (115.717.161 КМ) и резултат текуће године у 
негативном износу од 16.882.325 КМ. 

Трајни извори средстава су смањени у 2021. години за износ од 16.060.000 КМ по 
Одлуци о искњижавању и преносу имовине на општину Станари на основу 
споразумне подјеле имовине од 10.08.2021. године. Неотписана вриједност имовине 
је у складу са инструкцијом Министарства финансија Републике Српске искњижена 
на терет трајних извора средстава. 

У Билансу стања трајни извори средстава су мањи од износа исказаног у главној 
књизи за износ од 40.906 КМ који је одузет приликом консолидације контролисаних 
ентитета који немају статус буџетских корисника (тачка 6.3.1.2. извјештаја).  

6.3.3. Ванбилансна евиденција 

Позиције ванбилансне евиденције на дан 31.12.2021. године исказане су у износу од 
5.121.990 КМ. Односе се на гаранције примљене од добављача за уредно извршење 
закључених уговора (781.895 КМ) и осталу ванбилансну активу/пасиву (4.340.095 
КМ). 

Остала ванбилансна актива/пасива односи се на евидентиране станове који су 
предвиђени за откуп (64 стана) у износу од 652.007 КМ и станове за младе брачне 
парове (70 станова) у износу од 3.688.088 КМ (набављени по Одлуци о 
суфинансирању средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих 
брачних парова на подручју Града Добој евидентираних у складу са Мишљењем 
Министарства финансија Републике Српске од 11.03.2021. године). 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

34 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Града Добоја за период 
01.01-31.12.2021. године 

 

 

Позиције ванбилансне евиденције на дан 31.12.2021. године потцијењене су за 
износ од најмање за од 652.848 КМ, јер је Град на основу уговора о услугама 
изнајмљивања нових путничких моторних возила путем оперативног лизинга до 48 
мјесеци закључених 31.08.2021. године изнајмио четрнаест путничких моторних 
возила са уговореном укупном лизинг накнадом у наведеном износу. Иста нису 
исказана у ванбилансној евиденцији Града, што није у складу са чланом 92. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се туђа средства узета у 
закупу евидентирају у ванбилансној евиденцији у складу са чланом 92. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

6.4. Биланс новчаних токова 

У Извјештају о новчаним токовима за период од 01.01. до 31.12.2021. године 
исказани су нето новчани токови пословних активности у износу од 7.620.168 КМ 
(приливи 44.093.122 КМ, одливи 36.472.954 КМ), нето новчани токови из 
инвестиционих активности у негативном износу од 6.587.240 КМ (приливи 5.307.293 
КМ, одливи 11.894.533 КМ) и из активности финансирања нето одлив готовине у 
негативном износу од 2.896.073 КМ (приливи 1.500.000 КМ, одливи 4.396.073 КМ). 
Резултат наведених прилива и одлива је смањење готовине у износу од 1.863.145 
КМ. Готовина на почетку периода износила је 5.076.541 КМ, те је стање готовине на 
крају обрачунског периода исказано у износу од 3.213.396 КМ.  

Биланс новчаних токова сачињен је у складу са чланом 42. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника и са захтјевима МРС ЈС 2 – 
Извјештаји о новчаним токовима, параграфи 18, 22. и 25. 

6.5. Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз финансијске извјештајe наведено је да су консолидовани 
финансијски извјештаји припремљени на бази концепта наставка пословања уз 
кратак осврт на информације о будућности.  

6.6. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањене су информације о 
потенцијалним обавезама које се односе на поступање у предметима у којима је 
Град странка у поступку, наведени су судски спорови, странке у поступку, процјена 
исхода и вриједност судског спора (укупно 992.368 КМ). 

Такође је наведено да је Правобранилаштво Републике Српске доставило Извјештај 
о раду Правобранилаштва Републике Српске-Сједиште замјеника Добој за период 
01.01. до 31.12.2021. године- Град Добој који је усвојила је Скупштина Града Добој 
дана 28.4.2022. године и да су утврђена одређена неслагања о чему је исти 
обавијештен. 

6.7. Напомене уз финансијске извјештаје 

У Напоменама уз консолидоване финансијске извјештаје објелодањене су 
неопходне опште информације о Граду, информације о основама за састављање 
финансијских извјештаја, примијењеним рачуноводственим политикама, валути 
извјештавања и концепт наставка пословања, а нису објављене информације које 
се односе на усклађивање књиговодствене вриједности сталних средстава на 
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почетку и на крају периода, како је дефинисано у МРС ЈС 17 Некретнине, постројења 
и опрема, параграф 88 е) и МРС ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја, 
параграф 128, нису извршена довољна додатна објављивања везана за 
разумијевање појединих позиција исказаних у финансијским извјештајима (код 
добитака од продаје имовине, обавеза, грантова) и нису презентоване на 
систематичан начин, што није у складу са чланом 46. Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника и МРС-ЈС 1 Презентација финансијских 
извјештаја, параграф 127(б) и (ц) и 128. 

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

 

 

Ревизијски тим 

Нада Трнинић, с.р.  

Мирјана Радановић, с.р. 

Свјетлана Коџоман, с.р. 
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