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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 
Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Општине Источни Мостар који 
обухвата: Биланс стања, Биланс успјеха, Извјештај о промјенама нето имовине, 
Биланс новчаних токова, Периодични извјештај о извршењу буџета и Периодични 
извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима са стањем на дан 31.12. 
2018. године и за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо обухватили 
преглед значајних трансакција, објашњавајућих напомена уз финансијске 
извјештаје и примјену рачуноводствених политика у ревидираном периоду. 
По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 
годишњи финансијски извјештаји Општине Источни Мостар истинито и објективно 
приказују, у свим материјалним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза 
на дан 31.12.2018. 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 1200-1810. Наша одговорност 
за провођење ревизије детаљније је описана у пасусу Одговорност ревизора. 
Ревизију смо спровели у складу са ISSAI 30 - 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 6.3.1.2. извјештаја:  
Улагања на туђим некретнинама су потцијењена за износ о 140.400 КМ и 
нематеријална произведена имовина за износ од 32.755 КМ, а прецијењена 
инвестициона имовина за износ од 173.155 КМ, јер улагања на туђим некретнинама 
и за просторни план Општине Источни Мостар нису евидентирана у складу са 
чланом 41. и 24. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике. 
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми прецијењена је за износ 
од 22.296 КМ и дугорочно разграничени приходи за износ од 19.558 КМ, а 
потцијењени су остали унапријед плаћени расходи у иностранству-аванси у износу 
од 2.738 КМ, јер је Општина Источни Мостар погрешно признала и евидентирала 
Уговор о поклону – опрема за дјечије игралиште. Наведено није у складу са чланом 
37, 63 и 69.  Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике. 
Као што је наведено под тачкама 6.3.2.2. и 6.3.2.3. извјештаја: 
Краткорочно разграничени приходи су прецијењени за износ од најмање 5.079 КМ, 
као и дугорочно разграничени приходи за износ од 165.927, а потцијењен је 
финансијски резултат ранијих година за исти износ, јер донирана средства за 
радове на путној мрежи у Општини Источни Мостар, нису евидентирана у складу са 
Инструкцијом о допуни Инструкције о књиговодственом евидентирању корекција по 
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почетном стању на дан 01.01.2017. године у главним књигама трезора Републике, 
општина и градова и главним књигама буџетских корисника и фондова који нису у 
систему трезорског пословaња. 
Као што је наведено под тачкама 6.4, 6.5. и 6.6. извјештаја: 
Општина Источни Мостар није у Напоменама уз финансијске извјештаје 
објелоданила информације везане за сталност пословања и новчаним токовима, у 
складу са захтјевима МРС ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја, као и 
информације везане за потенцијалне обавезе и имовину, у складу са одредбама 
члана 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника. 

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 2018. године. Ова питања смо размотрили у оквиру 
ревизије финансијских извјештаја као цјелине, а у формирању нашег мишљења не 
дајемо одвојено мишљење о тим питањима. Осим питања описаних у пасусу Основ 
за мишљење са резервом  нема других питања кoja треба објавити  у извјештају о 
ревизији. 

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 
Начелник Општине Источни Мостар 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 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, 
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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, 20.11.2019. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић с.р. 
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II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Mишљење 
Уз ревизију финансијских извјештаја Општине Источни Мостар за 2018. годину, 
извршили смо ревизију усклађености активности, финансијских трансакција и 
информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и 
другим прописима.  
Пo нашем мишљењу, активности, финансијске трансакције и информације 
приказане у финансијским извјештајима  Општине Источни Мостар за 2018. годину 
су, у свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. 

Основ за мишљење  
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. 

Одговорност руководства за усклађеност 
Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, 
начелник Општине Источни Мостар 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 Општине Источни Мостар, 
обухваћено према дефинисаним критеријумима, усклађено са законским и другим 
прописима. Процедуре подразумијевају процјену ризика од значајних 
неусклађености са законима и прописима који регулишу пословање Општине 
Источни Мостар. 

 
Бања Лука, 20.11.2019. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се: 
1) попис имовине и обавеза врши у потпуности уз примјену одредби 

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

2) донесу недостајућа и ажурирају постојећа интерна акта којима се дефинише 
пословање Општине, сходно дијелу одредби Законом о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске, у циљу 
унапређења система интерних контрола; 

3) просторни план и улагања на туђим некретнинама евидентирају у складу са 
члановима 24. и 41. Правилника о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике; 

4) признавање и евидентирање Уговора о поклону-опрема за дјечије 
игралиште и евидентирање неусловљених донација изврши у складу са 
чланом 115. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике; 

5) евидентирање накнада за коришћење шума и шумског земљишта врши у 
складу са Упутством о примјени МРС ЈС – 23 Приходи од трансакција које 
нису трансакције размјене; 

6) Напомене уз финансијске извјештаје сачињавају у складу са захтјевима 
МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја и чланом 46. Правилника о 
финансијском извјештавању за буџетске кориснике. 

Препоруке везане за усклађеност пословања 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се дефинишу правила и 
критеријуми за додјелу грантова и дознака на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и градова. 
Препоручује се Скупштини општине да донесе План утрошка средстава по основу 
водних накнада сходно Закону о водама. 
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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;  
− Одлука о извршењу буџета Општине Источни Мостар за 2018. годину;  
− Закон о локалној самоуправи;  
− Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе;  
− Закон о раду;  
− Закон о доприносима и Правилник о условима, начину обавјештавања, 

обрачунавања и уплате доприноса;  
− Закон о порезу на доходак и Правилник о примјени Закона о порезу на 

доходак;  
− Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе 

Републике Српске;  
− Закон о јавним набавкама;  
− Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске;  
− Закон о уређењу простора и грађењу; 
− Закон о шумама;  
− Закон о водама;  
− Закон о јавним путевима;  
− Закон о комуналним дјелатностима;  
− Закон о концесијама;  
− Закон о заштити од пожара; 
− Закон о комуналним таксама;  
− Закон о спорту и Правилник о категоризацији спортова у Републици Српској;  
− Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за 

запослене у јавном сектору;  
− Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем.  
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 
Општина Источни Мостар (у даљем тексту: Општина) обухвата површину од 88 км2. 
Према прелиминарним резултатима пописа становништва у Босни и Херцеговини 
из 2013. године на подручју Општине живи 280 становника који су организовани у 
три насељена мјеста (дио Зијемља, Кокорине и Камена). 
Општина извршава обавезе утврђене Уставом, Статутом, Законом о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и другим важећим 
прописима, којима су дефинисана подручја одговорности, надлежности органа и 
начина финансирања. 
Органи Општине су Скупштина и начелник. Скупштина је орган одлучивања и 
креирања политика Општине коју чини 11 одборника, а начелник заступа и 
представља Општину и носилац је извршне власти. У току 2018. године одржано је  
6 сједница Скупштине општине. 
На основу Одлуке о оснивању општинске административне службе и Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста послови у општинској 
административној служби организовани су без организационих јединица и истом 
руководи начелник Општине. Ревизијом су обухваћени финансијски извјештаји 
општинске управе. Општина нема буџетских корисника који се финансирају из 
буџета Општине. 
Средства за рад Општине у 2018. години обезбијеђена су из пореских и непореских 
прихода, грантова и трансфера између буџетских јединица различитих нивоа 
власти. 
Одлуком о развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској за 
2018. годину („Службени гласник Републике Српске“, број 93/17), Општина је 
сврстана у изразито неразвијене јединице локалне самоуправе.  
Финансијске трансакције обављане су преко јединственог рачуна трезора Општине 
(у даљем тексту: ЈРТ) и рачуна јавних прихода. 
На достављени Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији за период 
01.01-31.12.2018. године, Општина није имала примједбе. 
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 извршила је ревизију 
финансијског извјештаја Општине Источни Мостар за 2013. годину и сачинила 
ревизијски извјештај у којем је дато укупно шест препорука.  
У 2016. години извршен је преглед провођења датих препорука и сачињен 
Извјештај о статусу датих препорука приликом ревизије финансијских извјештаја 
Општине Источни Мостар за 2013. годину у којем је констатовано да су од укупно 
шест датих препорука проведене три, а три препоруке нису проведене. 
У току ревизије утврђено је да је Општина од три непроведене препоруке провела 
двије, а да није провела препоруку везану за Напомене уз финансијске извјештаје 
(образложено под тачком  6.7. извјештаја). 
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3. Закључак о функционисању система интерних контрола 
Унутрашња организација и систематизација радних мјеста Општинске управе 
дефинисана је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста општинске управе Општине („Службени гласник Општине Источни Мостар“, 
бр. 2/18), којим је систематизовано 6 радних мјеста са исто толико извршилаца.  
На дан 31.12.2018. године било је 8 запослених, од тога 1 функционер (начелник), 6 
извршилаца на неодређено вријеме и 1 извршилац на одређено вријеме (замјена 
одсутног службеника до његовог повратка са породиљског одсуства). 
Организација и функционисање система интерних контрола Општине дефинисани 
су интерним актима (Статут Општине, Пословником о раду Скупштине општине, 
Одлука о оснивању Општинске управе, Правилник о организацији и 
систематизацији радних мјеста, Правилник о интерним контролама и интерним 
контролним поступцима, Правилник о поступку директног споразума) која су 
донесена и усвојена у 2007. години, осим Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста. С обзиром да је у протеклом периоду дошло до 
значајних измјена у законској и подзаконској регулативи пословања буџетског 
корисника (финансијско извјештавање, рачуноводство, буџетски систем, трезорско 
пословање, набавке) већи дио дефинисаног система интерних контрола није 
примјењив на садашње пословање Општине.  
Општина није у току 2018. године покренула активности на успостављању система 
финансијског управљања и контроле у складу са Законом о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и подзаконским актима 
која произилазе из наведеног закона односно Правилником о садржају извјештаја и 
начину извјештавања о систему интерних финансијских контрола („Службени 
гласник Републике Српске“, број 112/17) и Упутством о начину и поступку 
успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 99/17). 
Непостојање и неусклађеност интерних аката, као и њихова непотпуна примјена, 
која ближе одређују пословање Општине имало је за посљедицу неефикасно 
функционисање система интерних контрола, што је образложено у даљем дијелу 
налаза овог извјештаја и то: непостојање акта о расподјели грантова и дознака; 
неуспостављање помоћне књиге за непокретности, постројења и опрему, 
потраживања, обавезе и друге билансне позиције; акта о евиденцији, употреби и 
техничком одржавању службених возила; акта о коришћењу средстава 
репрезентације. Такође, Скупштина Општине није донијела План утрошка 
средстава по основу водних накнада.  
Попис имовине и обавеза није у потпуности 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), јер: 
комисија за попис није сачинила План рада као је прописано чланом 17 став (1); 
пописне листе нису достављене на овјеру одговорном лицу за организацију и 
правилност пописа прије започињања активности дефинисаних чланом 17 став (8); 
није сачињен извјештај о извршеном попису као је прописано чланом 18. Став (1) 
тачка 8); попис није разматран и усвојен од стране надлежног органа као је 
прописано чланом 21. 
Сходно наведеном и у даљем дијелу налаза овог извјештаја систем интерних 
контрола није потпуности успостављен на начин да обезбиједи истинито и фер 
извјештавање у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања. 
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:  
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- донесу недостајућа и ажурирају постојећа интерна акта којима се 
дефинише пословање Општине, сходно дијелу одредби Законом о 
систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске; 

- попис имовине и обавеза врши у потпуности уз примјену одредби 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза. 

4. Набавке 
Привремени план јавних набавки за 2018. године усвојен је 22.12.2017. године, а 
донесен је на основу Одлуке о привременом финансирању Општине Источни 
Мостар за период од 01.01. до 31.12.2018. године. План јавних набавки Општине за 
2018. годину усвојен је 01.04.2018. године, а укупна процијењена вриједност 
набавки за 2018. годину исказана је у износу од 15.043 КМ, без пореза на додату 
вриједност. Планирано је провођење 5 поступка јавних набавки путем директног 
споразума. 
Проведено је 5 поступака путем директног споразума, уговорене вриједности у 
износу од 11.991 КМ, а ревизијом су обухваћени сви  проведени поступци јавних 
набавки. 
Код ревизијом обухваћених поступака јавних набавки утврђено је да Општина код 
набавке робе за репрезентацију и набавке материјала за одржавање и 
проширивање јавне расвјете није достављала извјештаје Агенцији за јавне набавке 
о проведеном поступку набавки на начин како је прописано чланом 75. став (1) 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Српске“, број 38/14). 

5. Припрема и доношење буџета 
На основу члана 38. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 35. Статута 
општине Источни Мостар, Скупштина општине Источни Мостар донијела је Одлуку 
о привременом финансирању Општине Источни Мостар за период од 01.01 до 
30.03.2018. године. Разлог за доношења одлуке о привременом финансирању је 
реализација пројекта модернизацијe путног правца Источни Мостар (Зијемље) – 
град Мостар (Руиште). По наведеном пројекту Општина је била у обавези 
учествовати са дијелом средстава у финансирању наведеног пројекта. У моменту 
планирања буџета висина учешћа Општине, у напријед наведеном пројекту, није 
била позната те се начелник одлучио на привремено финансирање, како би се 
правилно планирала буџетска средства за 2018. годину.  
Након дефинисања обавеза Општине у наведеним пројектима, 15.03.2018. године 
припремљен је и достављен Нацрт буџета за 2018. годину Министарству 
финансија Републике Српске. Скупштина општине Источни Мостар донијела је 
30.03.2018. године Одлуку о усвајању буџета, као и Одлуку о извршењу буџета 
Општине Источни Мостар за 2018. годину. Буџетска средства и издаци за 2018. 
годину планирани су у износу 312.450 КМ. 
Буџетска потрошња планирана је за: текуће расходе у износу од 283.884 КМ 
(расходи за лична примања запослених 172.900 КМ, расходи по основу коришћења 
роба и услуга 102.484 КМ, грантови 4.000 КМ, дознаке на име социјалне заштите 
које се исплаћују из буџета 4.500 КМ и трансфери између различитих јединица 
власти 66 КМ), буџетску резерву 3.000 КМ и издатке за нефинансијску имовину 
25.500 КМ. 
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Општина је послије доношења буџета извршила једну прерасподјелу буџетских 
средстава – реалокацију, у укупном износу од 700 КМ. 

6. Финансијски извјештаји 
Општина је 04.04.2019. године доставила Министарству финансија годишњи 
финансијски извјештај у року предвиђеним чланом 56. Закона о буџетском систему 
Републике и чланом 49. став 6. Правилника о финансијском извјештавању 
буџетских корисника Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 15/17). 

6.1. Извјештај о извршењу буџета 
У обрасцу Периодичног извјештаја о извршењу буџета – ПИБ и обрасцу 
Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима -  ПИФ (фонд 
01 до 05) за период 01.01-31.12.2018. године исказани су буџетски приходи и 
примици у износу од 310.354 КМ, што је за 1% ниже у односу на буџет, а буџетски 
расходи и издаци у износу од 266.957 КМ, што је за 15% ниже у односу на буџет.  
Скупштина Општине је дана 18.03.2019. године донијела Одлуку о усвајању 
Извјештаја о извршењу буџета Општине Источни Мостар за период 01.01-
31.12.2018. године.  
Општина није вршила анализу оствареног суфицита по финансијским извјештајима 
за 2017. годину, према Упутству за утврђивање суфицита расположивог за 
расподјелу (Службени гласник Републике Српске“ број 45/13), како би се утврдило 
да ли постоји дио расположивих средстава за расподјелу или се ради о 
неутрошеним намјенским средствима. 

6.1.1. Приходи и примици 
Укупни приходи и примици исказани су у износу од 310.354 КМ и у потпуности се 
односе на буџетске приходе, тј. на пореске приходе, непореске приходе, грантове и 
трансфере између или унутар јединица власти. 
Порески приходи исказани су у износу од 222.240 КМ, што је за 3% више у односу 
на буџет. Највећим дијелом односе се на приходе од индиректних пореза 
прикупљених преко Управе за индиректно опорезивање (218.280 КМ), пореза на 
лична примања и пореза од самосталне дјелатности (4.407 КМ) и пореза на 
имовину (510 КМ).  
Општина је са Министарством финансија Републике Српске извршила 
усаглашавање распоређених јавних прихода на рачуне буџета Општине у 2018. 
години, при чему је 22.01.2019. године сачињена Потврда о усаглашавању стања 
распоређених јавних прихода на рачуне буџета Општине у периоду 01.01-
31.12.2018. године. 
Непорески приходи исказани су у износу од 18.907 КМ. Чине их комуналне таксе на 
фирму (925 КМ) и накнаде по разним основама (17.982 КМ). Накнаде по разним 
основама односе се на накнаде за заштиту вода и накнаде за коришћење шума и 
шумског земљишта. 
Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта исказане су у износу од 17.706 
КМ. Скупштина општине је у складу са Законом о шумама („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 75/08 и 60/13) донијела Годишњи план утрошка намјенских 
средстава од накнада по основу продаје шумских дрвних сортимената на подручју 
Општине Источни Мостар за 2018. годину. Средства су планирана у износу од 
7.100 КМ (сагласност на план је дало Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде) а иста су распоређена за финансирање реконструкције и 
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одржавања локалних и шумских камионских  путева у 2018. години. Извјештај о 
утрошку намјенских средстава није достављен  на усвајање Скупштини општине до 
краја ревизије.  
Накнаде за заштиту вода исказане у износу од 276 КМ односе се на приходе 
остварене у  складу са Закону о водама („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17). Општина није сачинила План утрошка средстава 
остварених од посебних водних накнада за 2018. годину како је прописано чланом 
195. Закона о водама.  
Грантови су планирани у износу од 26.500 КМ, а исказани су у износу од 7.347 КМ. 
Наведена разлика у извршењу односи се на одобрена средства Општини од 
стране Министарства управе и локалне самоуправе, која нису дозначена у 
ревидираној години па ће иста бити планирана и дозначена у 2019. години. Износ 
од 6.500 КМ односе се на дозначена средства од Министарства управе и локалне 
самоуправе Републике Српске за провођење Општих избора 2018. године. 
Трансфери између различитих јединица власти исказани су у износу од 61.860 
КМ, што је у оквиру одобреног буџета, а чине их у потпуности трансфери од 
ентитета, тј. Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске по 
основу помоћи изразито неразвијеним општинама, додјељених Одлуком о 
развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској за 2018. годину.  
Препоручујемо Скупштини општине да донесе План утрошка средстава 
остварених од посебних водних накнада у складу са чланом 195. Закона о 
водама. 

6.1.2. Расходи и издаци 
Расходи и издаци исказани су у цијелости на фонду 01 у износу од 266.957 КМ, што 
је за 15% ниже у односу на буџет 

6.1.2.1.  Расходи 
Буџетски расходи исказани су у износу од 257.521 КМ, што је за 10% ниже у односу 
на буџет. Чине их расходи за лична примања запослених; расходи по основу 
коришћења робе и услуга; грантови; дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и градова. 
Расходи за лична примања исказани су у износу од 161.889 КМ. Односе се на: 
расходе за бруто плате запослених и расходе за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених по основу рада.  
Расходи за бруто плате запослених исказани су у износу од 130.836 КМ и нижи су 
за 8% у односу на буџет.  Чине их: расходи за основну плату након опорезивања 
(76.998 КМ), увећање основне плате по основу радног стажа (4.002 КМ), порез на 
доходак (5.629 КМ) и збирни доприноси (44.206 КМ).  
Обрачун нето плата начелнику Општине вршен је у складу са Рјешењем 
предсједника Скупштине општине (од 29.08.2018. године), а запосленима у 
Општинској управи у складу са рјешењима о утврђивању бруто плата (од 
29.08.2018. године) и Рјешењем о висини цијене рада која ће се примјењивати за 
обрачун личних доходака за 2018. годину у висини од 100 КМ.  
У 2018. години доношењем Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на 
доходак („Службени гласник Републике Српске“, број 66/18) и Посебног колективног 
уговора о измјенама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у 
области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/17,  85/18, 86/18) измијењен је начин уговарања плата између 
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послодавца и запосленог, повећан основни лични одбитак, уведен нови модел 
обрачуна плата и извршен прерачун коефицијената у којима је садржан и порез на 
лична примања. 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада исказани су у износу од 31.053 КМ и већи су за 53 КМ, у односу на 
буџет. Чине их расходи за: накнаде за превоз на посао и са посла (2.659 КМ), 
накнаде за топли оброк (10.038 КМ), регрес за годишњи одмор (6.300 КМ), 
дневнице за службена путовања у земљи (320 КМ), дневнице за службена 
путовања у иностранство (80 КМ), порез на доходак (2.418 КМ) и збирни доприноси 
(9.238 КМ). 
Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 90.970 КМ, 
што је за 11% ниже у односу на буџет.  
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга исказани су у износу од 6.699 КМ. Односе се на расходе по 
основу: утрошка електричне  енергије (2.430 КМ), фиксне телефоније (770 КМ), 
интернета (829 КМ), поштанских услуга (564 КМ) и осталих комуникационих услуга 
(2.104 КМ).  
Расходи за режијски материјал исказани су у износу од 2.163 КМ. Односе се 
највећим дијелом на расходи за: обрасце, папире и остали канцеларијски 
материјал у износу од 1.342 КМ и службена гласила и стручну литературу у износу 
од 806 КМ.  
Расходи за материјал за посебне намјене исказани су у износу од 137 КМ и исти 
нису планирани буџетом. 
Расходи за текуће одржавање исказани су у износу од 1.500 КМ. Највећим дијелом 
односе се на: расходе за текуће одржавање зграда (297 КМ), текуће одржавање 
превозних средстава (930 КМ) и текуће одржавање канцеларијске опреме (234 КМ). 
Расходи по основу путовања и смјештаја исказани су у износу од 6.545 КМ. 
Највећим дијелом односе се на расходе за утрошак нафте и бензина у износу од 
6.230 КМ и осталих расхода по основу службених путовања у земљи (286 КМ). 
Расходи за стручне услуге исказани су у износу од 2.505 КМ. Најзначајнији су 
расходи за услуге  платног промета (731 КМ), осигурање возила (487 КМ) и 
одржавања лиценци (1.248 КМ). 
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 
исказани су у износу од 1.234 КМ. У укупном износу односе се на расходе утрошка 
електричне енергије расвјете на јавним површинама. 
Остали некласификовани расходи исказани су у износу од 70.187 КМ. Највећим 
дијелом односе се на: расходе бруто накнада скупштинских одборника (53.851 КМ), 
расходе члановима комисија и радних група (6.936 КМ), расходе по основу 
организације манифестација и пријема (3.959 КМ), расходе по основу уговора о 
дјелу (2.317 КМ) и расходе по основу репрезентације (1.158 КМ). 
Грантови су исказани у износу од 1.675 КМ. Највећим дијелом односе се на текуће 
грантове спортским и омладинским организацијама (400 КМ), етичким и вјерским 
организацијама и удружењима (800 КМ) и непрофитним субјектима у земљи (475 
КМ). Општина није донијела интерне акте којима би се дефинисала јасна правила и 
критеријуми за расподјелу грантова у појединим областима, чиме би се осигурала 
једнакост и транспарентност приликом расподјеле јавних средстава, као и 
извјештај о утрошку додијељених средстава. 
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Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова исказане су у износу од 2.987 КМ. Чине их: текуће помоћи 
пензионерима и незапосленим лицима (1.330 КМ), стална новчана помоћ и остале 
текуће дознаке штићеницима установа социјалне заштите (1.040 КМ), текуће 
помоћи породици, дјеци и младима (300 КМ) и додатак за помоћ и његу (42 КМ). 
Додјела помоћи породици, дјеци и младима и помоћи пензионерима и 
незапосленим лицима вршена је без дефинисаних правила и критеријума, а нису 
обезбијеђене ни адекватне информације о утрошку додијељених средстава. 
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се дефинишу правила 
и критеријуми за додјелу грантова и дознака на име социјалне заштите 
које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова. 

6.1.2.2. Издаци  
Издаци су исказани у укупном износу од 9.436 КМ, а односе се на издатке за 
нефинансијску имовину и остале издатке. 
Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 7.757 КМ. Чине их 
издаци за произведену сталну имовину и то највећим дијелом издаци за 
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката у износу 
од 6.420 КМ и набавку опреме у износу од 918 КМ (образложено под тачком 6.3.1.2. 
извјештаја). 
Остали издаци исказани су у износу од 1.679 КМ, а односе се на измирене обавезе 
по основу рефундације нето плате за породиљско одсуство и исти су више 
исказани за износ од 830 КМ (образложено под тачком 6.3.1.1. извјештаја).  

6.1.3. Буџетски резултат  
Буџетски суфицит исказан је у износу од 45.077 КМ, а чини га: разлика између 
бруто буџетског суфицита од 52.834 КМ и издатака за нефинансијску имовину од 
7.757 КМ.  

6.1.4. Нето финансирање 
Нето финансирање исказано је у негативном износу од 1.679 КМ (измирене 
обавезе по основу рефундације нето плате за породиљско одсуство) и исто је 
више исказано за износ од 830 КМ (образложено под тачком 6.3.1.1. извјештаја). 

6.1.5. Разлика у финансирању 
Позитивна разлика у финансирању исказана је у износу од 43.398 КМ, а чини је 
буџетски суфицит од 45.077 КМ и негативно нето финансирање од 1.679 КМ. 
Позитивна разлика у финансирању исказана је мање за износ од 830 КМ 
(образложено под тачком 6.3.1.1. извјештаја). 

6.2. Биланс успјеха 

6.2.1. Приходи 
Приходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 325.175 КМ, а односе се на 
пореске и непореске приходе, грантове, трансфере између буџетских јединица (за 
које су oбјашњења наведена у тачки 6.1.1. овог извјештаја), као и приходе 
обрачунског карактера.  
Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 14.821 КМ, а  односе се  
на: приходе од усклађивања вриједности имовине (97 КМ), помоћ у натури (16.121 
КМ) и остале приходе обрачунског карактера исказане у негативном износу од 
1.397 КМ. Помоћ у натури односи се на донирано моторно возило Лада Нива.  
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Општина није досљедно примјењивала Упутство о примјени МРС ЈС – 23 Приходи 
од трансакција које нису трансакције размјене (порези и преноси) јер је приходе од 
накнада за шуме евидентирала на позицији разграничених прихода и тиме 
потцијенила приходе обрачунског карактера у износу од 683 КМ (тачка 6.3.2.2. 
извјештаја). 

6.2.2. Расходи 
Расходи су исказани у износу 297.356 КМ, а чине их текући расходи у износу од 
257.520 КМ и расходи обрачунског карактера у износу од 39.836 КМ. 
Расходе обрачунског карактера чине набавна вриједност реализованих залиха (417 
КМ) и расходи по основу амортизације (39.419 КМ).  

6.2.3. Финансијски резултат 
У Билансу успјеха за период 01.01-31.12.2018. године Општина је исказала 
позитиван финансијски резултат текуће године у износу од 27.819 КМ. а по налазу 
ревизије исти је потцијењен за износ од 683 КМ, што је образложено у тачкама 
6.3.2.2. извјештаја. 

6.3. Биланс стања 
У пословној активи Биланса стања Општине на дан 31.12.2018. године исказана је 
укупна имовина нето вриједности 980.788 КМ (текућа имовина 110.061 КМ и стална 
имовина 870.727 КМ). Пословна актива је уравнотежена са пословном пасивом коју 
чине: обавезе и разграничења (211.498 КМ) и властити извори (769.290 КМ). 
Општина не води помоћне књиге за непокретности, постројења и опрему, 
потраживања, обавезе и друге билансне позиције, што није у складу са чл. 27. 
Закона о трезору („Службени гласник Републике Српске“, бр. 28/13 и 103/15) и чл. 
11 и 17. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 94/15).  

6.3.1. Актива 
Пословну активу Општине чине краткорочна и дугорочна финансијска имовина и 
разграничења и нефинансијска имовина у текућим и сталним средствима. 

6.3.1.1.  Текућа имовина 
Текућа имовина у потпуности се односи на краткорочну финансијску имовину и 
разграничења исказана у бруто вриједности од 129.300 КМ, исправке вриједности 
19.239 КМ и нето вриједности 110.061 КМ. Чини је: готовина, краткорочна 
потраживања и краткорочна финансијска имовина и разграничења између или 
унутар јединица власти. 
Готовина je исказанa у износу од 67.935 КМ, а односе се на новчана средства на 
банковним рачунима (67.897  КМ) и благајни (38 КМ).   
Краткорочна потраживања исказана су у износу од 43.649 КМ бруто вриједности, 
19.239 КМ исправке вриједности и 34.966 КМ нето вриједности. Односе се у 
потпуности на потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске 
приходе и потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је 
продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана.  
Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе исказана 
су у износу од 52.209 КМ бруто вриједности,  19.239 КМ исправке вриједности и 
32.970 КМ нето вриједности.  
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Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок 
плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана евидентирана су на 
основу Извјештаја Пореске управе Републике Српске и исказана су у негативном 
износу од 8.560 КМ. 
Краткорочна  финансијска имовина и разграничења  између или  унутар јединица   
власти исказана су у износу од 17.716 КМ. Односе се на потраживања од Буџета 
Републике Српске, тј. Министарства управе и локалне самоуправе, а на основу 
Одлуке о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним 
јединицама локалне самоуправе број: 04/1-012-2-3325/18 од 19.12.2018. године 
(15.465 КМ), Министарства финансија по основу расподјеле прихода (572 КМ) - 
извјештај на промјенама на рачуну на дан 03.01.2019. године и потраживања за 
исплату накнаде за породиљско одсуство (1.679 КМ). 
Потраживања од Јавног фонда за дјечију заштиту по основу накнаде плата за 
вријеме родитељског одсуства које се рефундирају нису евидентирана у складу са 
чланом 80. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 115/17 и 118/18), јер Општина није стекла право за 
рефундацију наведене накнаде - иста је исплаћена у 2019. години те су више 
исказана потраживања од Јавног фонда за дјечију заштиту за 830 КМ, као и издаци 
за накнаде плата за вријеме породиљског одсуства које се рефундирају од 
фондова обавезног социјалног осигурања. Такође, за наведени износ мање су 
исказана разграничења по основу неизмирених обавеза за накнаде плата за 
вријеме родитељског одсуства које се рефундирају од фондова обавезног 
социјалног осигурања. 

6.3.1.2. Стална имовина 
Стална имовина је исказана у бруто износу од 1.199.868 КМ, исправке   
вриједности у износу од 329.141 КМ и нето вриједности у износу од 870.727 КМ. 
Односи се на дугорочну финансијску имовину и нефинансијску имовину у сталним 
средствима. 
Дугорочна финансијска имовина исказана је у износу од 38.994 КМ, а чине је 
дугорочни пласмани (102 КМ) и дугорочна потраживања (38.892 КМ). 
Дугорочна потраживања односе се на дугорочна потраживања за порезе, 
доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања. Унос података о 
промјенама у стању наведених потраживања извршен је на основу извјештаја из 
Јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним доприносима за период 01.01 
- 31.12.2018. године који је достављен од Пореске управе Републике Српске. 
Нефинансијска имовина у сталним средствима исказана је у износу од 1.160.874 
КМ бруто вриједности, 329.141 КМ исправке вриједности и 831.733 КМ нето 
вриједности. Чине је произведена стална имовина, драгоцјености и нефинансијска 
имовина у сталним средствима у припреми. 
Произведена стална имовина исказана је у износу од 1.138.498 КМ бруто 
вриједности, 329.141 КМ исправке вриједности и 809.357 КМ нето вриједности. 
Чине је саобраћајни и остали објекти вриједности (643.905 КМ), постројења и 
опрема (18.860 КМ) и инвестициона имовина (146.592 КМ). 
Општина користи два објекта (зграда Општине и Друштвени дом) као и земљиште 
под објектима за које не посједује документацију, којом је Општини уступљена 
имовина на коришћење без накнаде. Општина није предузела активности како би 
се утврдило власништво, тј. носилац права управљања, коришћења или 
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располагања над наведеном имовином те након напријед утврђеног, јасно 
дефинисала и права Општине над истом. 
Улагања у просторни план и туђе некретнине евидентирана су као инвестициона 
имовина, што није у складу са чланом 24. и 41. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике („Службени гласник Републике Српске“ број: 98/16, 115/17 и 118/18). 
Сходно томе, потцијењена су улагања на туђим некретнинама за износ од 140.400 
КМ и нематеријална произведена имовина за износ од 32.755 КМ, а прецијењена је 
инвестициона имовина за износ од 173.155 КМ. 
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се улагања у  
просторни плана и туђе некретнине евидентирају у складу са чланом 24. и 
41. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике. 
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми исказана је у износу 
од 22.296 КМ, а односи се на имовину евидентирану на основу Уговора о поклону –
опрема за дјечије игралиште, потписаног дана 12.07.2016. године, између 
предузећа Мега стил д.о.о. Подгорица као поклонодавца и Општине као 
поклонопримца. Износ од 19.558 КМ односи се на евидентирану вриједност дјечијег 
игралишта а износ од 2.738 КМ на трошкове превоза, монтаже и шпедиције, које је 
уговором била дужна платити Општина и које је у складу са одредбама уговора 
Општина платила на рачун поклонодавца. Поклонодавац није испоручио уговорену 
опрему те је Општина покренула судски спор против предузећа Мега стил д.о.о. 
Подгорица, ради наплате новчаног потраживања везаног за плаћене трошкове 
превоза, монтаже и шпедиције.  
Сходно напријед наведеном, прецијењена је нефинансијска имовина у сталним 
средствима у припреми за износ 22.296 КМ, као и разграничени приходи за износ 
од 19.558 КМ, а потцијењени остали унапријед плаћени расходи у иностранству-
аванси за износ од 2.738 КМ, што није у складу са чланом 37, 63 и 69.  Правилника 
о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике. 
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се изврши исправка 
грешке настале приликом признавања и евидентирања Уговора о поклону-
опрема за дјечије игралиште, у складу са чланом 115. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 
Повећање нефинансијске имовине у 2018. години исказано је у укупном износу од 
22.923 КМ и то по основу: улагања у вањско освјетљење (4.100 КМ), донација -  
донирано моторно возило Лада Нива од стране Министарства сигурности БиХ 
(16.121 КМ), набавке канцеларијског намјештаја (535 КМ), рачунарске опреме (383 
КМ) и нематеријалне произведене опреме (2.321 КМ).  
Смањење на позицији нефинансијске имовине исказано је у износу од 39.013 КМ, 
по основу обрачуна амортизације за 2018. годину. Амортизација је обрачуната 
примјеном линеарне методе обрачуна по годишњим стопама амортизације 
прописаним Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске 
кориснике („Службени гласник Републике Српске“, бр. 110/16).  

6.3.2. Пасива 
Пословна пасива на дан 31.12.2018. године исказана је у износу од 980.788 КМ, а 
чине је обавезе, разграничења и властити извори. 
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6.3.2.1. Обавезе и разграничења 
Обавезе и разграничења су исказане у износу од 211.498 КМ. Чине их краткорочне 
и дугорочне обавезе и разграничења. 

6.3.2.2. Краткорочне обавезе и разграничења 
Краткорочне обавезе и разграничења исказане су у износу од 26.013 КМ. Највећим 
дијелом се односе на обавезе за лична примања запослених у износу од 13.239 
КМ, обавезе из пословања у износу од 6.761 КМ и краткорочно разграничене 
приходе 5.762 КМ.  
Oбавезе за лична примања запослених односе се на обавезе за бруто плате 
запослених и бруто накнаде плата (11.677 КМ) и обавезе за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, отпремнина и 
једнократних помоћи (1.562 КМ). 
Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата чине: обавезе за плате 
и накнаде плата за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада 
плата које се не рефундирају за децембар 2018. године (7.414 КМ), обавезе за 
порезе на доходак (502 КМ) и обавезе за збирне доприносе на плату (3.761 КМ). 
Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада, отпремнина и једнократних помоћи чине обавезе за: накнаде за 
превоз на посао и са посла (246 КМ), топли оброк за децембар 2018. године (850 
КМ) и порез и доприноси на топли оброк (465 КМ). 
Обавезе из пословања највећим дијелом односе се на обавезе према физичким 
лицима у износу од 4.724 КМ и то на обавезе према одборницима (4.389 КМ). 
Обавезе према добављачима исказане су у износу од 1.410 КМ, за које нису 
вршена усаглашавања салда. 
Краткорочна резервисања и разграничења исказана су у износу од 5.762 КМ и 
односе се на: дозначена средства од ЈП „Путеви Републике Српске“ за 
суфинансирање изградње пута Источни Мостар-Невесиње и краткорочно 
разграничене приходе по основу накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта.  
Износ од 5.079 КМ дио је од укупног износа (40.000 КМ) донираних средства 
Општини од ЈП „Путеви Републике Српске“ на основу Одлуке Владе Републике 
Српске број: 04/1-012-2-1780/12 од 18.07.2012. године. По презентованим 
евиденцијама од стране одговорних лица Општине средства су утрошена у пуном 
износу у 2012. години (40.000 КМ) за суфинансирање изградње пута Источни 
Мостар-Невесиње те је наведена позиција прецијењена за износ од 5.079 КМ, а  
потцијењен финансијски резултат ранијих година за исти износ.   
Евидентирање потраживања по основу накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта на позицији краткорочно разграничених прихода није вршено како је 
прописано Упутством о примјени МРС ЈС – 23 Приходи од трансакција које нису 
трансакције размјене (порези и преноси) те је наведена позиција прецијењена за 
износ од 683 КМ, а потцијењени приходи обрачунског карактера и финансијски 
резултат текуће године за исти износ. 
Препоручује се начелнику Општине  да обезбиједи  да се: 

− изврши исправка грешке настале приликом признавања и 
евидентирања донираних средстава, у складу са чланом 115. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике; 
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− евидентирање накнада за коришћење шума и шумског земљишта 
врши у складу са Упутством о примјени МРС ЈС – 23 Приходи од 
трансакција које нису трансакције размјене (порези и преноси). 

6.3.2.3. Дугорочне обавезе и разграничења 
Дугорочне обавезе и разграничења исказане су у износу од 185.485 КМ, а у 
цијелости се односе на дугорочно разграничене приходе. Чине их донирана 
средства из 2013. године за радове на путу Невесиње-Источни Мостар, донирана 
средства из 2014. години за адаптацију Друштвеног дома у укупном износу од 
165.927 КМ и донација за дјечије игралиште у износу од 19.558 КМ. Наведена 
позиција је прецијењена у пуном износу, тј. у износу од 185.485 КМ, а потцијењен је 
финансијски резултат ранијих година за износ од 165.927 КМ, јер се ради о 
неусловљеним донацијама (средства за радове на путу Невесиње-Источни Мостар 
и адаптацију Друштвеног дома), које је требало евидентирати у складу са 
Инструкцијом (Министарство финансија) о допуни Инструкције о књиговодственом 
евидентирању корекција по почетном стању на дан 01.01.2017. године у главним 
књигама трезора Републике, општина и градова и главним књигама буџетских 
корисника и фондова који нису у систему трезорског пословaња, од 22.01.2018. 
године, на позицији финансијски резултат ранијих година. Донација за дјечије 
игралиште детаљније је образложена под тачком 6.3.1 - Нефинансијска имовина у 
сталним средствима у припреми. 
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се изврши исправка 
грешке у складу са чланом 115. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике, тј. да се изврши евидентирање неусловљених 
донација у складу са Инструкцијом о допуни Инструкције о 
књиговодственом евидентирању корекција по почетном стању на дан 
01.01.2017. године у главним књигама трезора Републике, општина и 
градова и главним књигама буџетских корисника и фондова који нису у 
систему трезорског пословања.  

6.3.2.4. Властити извори 
Властити извори исказани су у износу од 769.290 КМ, а чине их трајни извори 
средстава у износу од 80 КМ и финансијски резултат у износу од 769.210 КМ.  
Финансијски резултат чине финансијски резултат ранијих година у износу од 
741.391 КМ и финансијски резултат текуће године у износу од 27.819 КМ. 
Финансијски резултат ранијих година је потцијењен за износ од најмање 171.006 
КМ (образложено под тачкама 6.3.2.3. и 6.3.2.2. извјештаја), а финансијски 
резултат текуће године за износ од најмање 683 КМ (образложено под тачком 
6.3.2.2. извјештаја). 

6.3.3. Ванбилансна евиденција 
На дан 31.12.2018. године није било пословних промјена у ванбилансној 
евиденцији Општине. 

6.4. Биланс новчаних токова 
У Билансу новчаних токова исказани су приливи готовине из пословних активности 
у износу од 309.957 КМ и одливи готовине за исплату обавеза из редовних 
активности у износу од 262.099 КМ, чиме је исказан позитиван новчани ток из 
пословних активности у износу од 47.858 КМ.  
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Општина је исказала негативан новчани ток из инвестиционих активности у износу 
од 7.757 КМ, а код активности финансирања нису исказани новчани токови.  
Готовина и готовински еквиваленти на почетку периода исказани су у износу од 
27.833 КМ, а позитиван новчани ток из пословних активности и негативан новчани 
ток из инвестиционих активности, дају стање новчаних средстава на крају периода 
у износу од 67.935 КМ. Биланс новчаних токова сачињен је у складу са захтјевима 
МРС ЈС 2 - Извјештаји о новчаним токовима. 
У Напоменама уз финансијске извјештаје није извршено објелодањивање о 
новчаним токовима у складу са параграфом 127 (ц) МРС ЈС 1 - Презентација 
финансијских извјештаја 

6.5. Временска неограниченост пословања 
У Напоменама уз финансијске извјештаје Општина није дала образложење везано 
за сталност пословања, што није у складу са МРС-ЈС 1 Презентација финансијских 
извјештаја (параграфи 15 (ц) и 38). 

6.6. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 
Према достављеним информацијама на дан 31.12.2018. године Општина је 
покренула спор ради наплате новчаног потраживања (образложено у тачки 6.3.1.2) 
који је још у току. Против Општине нема покренутих судских спорова. У 
Напоменама уз финансијске извјештаје нису објелодањене информације о судским 
споровима, што није у складу са чланом 46. Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника. 

6.7. Напомене уз финансијске извјештаје 
Уз Финансијске извјештаје за 2018. годину сачињене су и Напомене за период 
01.01-31.12.2018. годину, које пружају неопходне информације о Општини, 
примијењеним прописима за израду годишњег обрачуна, рачуноводственој основи 
и примијењеним рачуноводственим политикама, али исте не задовољавају захтјеве 
МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја и одредбе члана 46. Правилника 
о финансијском извјештавању буџетских корисника, јер нису објелодањене 
информације везане за: 

− новчане токове, наведено у тачки 6.4. извјештаја; 
− временску неограниченост пословања, наведено у тачки 6.5. извјештаја; 
− судске спорове, наведено у тачки 6.6. извјештаја. 

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се у Напоменама уз 
финансијске извјештаје објелодањују информације у потпуности у складу 
са захтјевима МРС ЈС 1 и чланом 46. Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника. 

 
 Ревизијски тим 

Ненад Дмитровић  с.р. 

Горан Ћетојевић  с.р. 
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