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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општинe Љубиње 
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, 
Консолидовани финансијски извјештај Општинe Љубиње истинито и објективно 
приказује, 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. извјештаја:  

Општина Љубиње, приликом сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја 
за 2018. годину, није извршила консолидацију како је прописано чланом 123. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике, јер није извршила укључивање ентитета под 
контролом или значајним утицајем (Јавних предузећа „Водовод“ д.о.о Љубиње и 
„Канализација и чистоћа“ д.о.о. Љубиње), додавањем нето имовине/капитала из 
њихових биланса стања у Консолидовани биланс стања. 

Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја:  

Расходи за стручне услуге више су исказани за износ од 21.301 КМ, а нису 
исказани издаци за осталу нематеријалну произведену имовину као ни остала 
нематеријална произведена имовина у поменутом износу, јер шумско-привредна 
основа за приватне шуме на подручју Општине Љубиње за период од 01.01.2018. 
године до 31.12.2027. године није евидентирана у складу са чланом 24 и 105. 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике. 
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Као што је наведено под тачком 6.1.2.2. извјештаја:  

Издаци за изградњу и прибављање грађевинских објеката су прецијењени, а 
трансфери између различитих јединица власти су потцијењени за износ од 200.000 
КМ, због погрешног евидентирања датог трансфера Јединици за координацију 
пољопривредних пројеката по основу Уговора о реализацији пројекта за изградњу 
система за наводњавање на територији Општине Љубиње, што није у складу са 
чланом 102. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике.   

Као што је наведено под тачком 6.2.2. извјештаја:  

Трошкови амортизације мање су исказани у износу од 139.679 КМ, а нето 
вриједност осталих грађевинских објеката (водовода) је прецијењена за наведени 
износ, јер је приликом обрачуна амортизације осталих грађевинских објеката 
(водовода) примијењена нижа стопа од прописане, што није у складу са 
Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике. 

Како што је наведено под тачком 6.2.3. извјештаја:  

Финансијски резултат текуће године исказан у износу од 146.915 КМ је прецијењен 
најмање за 318.210 КМ, због неевидентирања и погрешних евидентирања 
пословних промјена у вези текућих расхода, расхода обрачунског карактера и 
трансфера између различитих јединица власти. 

Као што је наведено под тачком 6.3.1.4. извјештаја:  

Вриједност саобраћајних објеката (вањског освјетљења) је потцијењена за износ 
од 250.643 КМ, а прецијењена су дугорочна разграничења за износ од 237.080 КМ и 
нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми за износ од 13.563 КМ, 
јер замјена постојећих расвјетних тијела лед свјетиљкама и уградња нових лед 
свјетиљки није евидентирана у складу са чланом 20. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике. 

Имовина која се даје у закуп није исказана као инвестициона имовина, што није у 
складу са чланом 29. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама 
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и захтјевима МРС-ЈС 16 
Инвестициона имовина, параграфи 7, 20 и 26.  

Општина Љубиње није примијенилa ревалоризациони модел вредновања код 
нематеријалнe произведенe имовинe чија је књиговодствена вриједност сведена на 
нула (рачунарски програми), што није у складу са чланом 41. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

Вриједност остале нематеријалне произведенe имовине је прецијењена најмање за 
износ од 42.512 КМ, расходи по основу обрачуна амортизације мање су исказани 
за износ од 1.813 КМ, а прецијењени су финансијски резултат текуће године за 
1.813 КМ и финансијски резултат ранијих година најмање за износ од 40.698 КМ, 
јер Општина Љубиње није процијенила корисни вијек употребе и није вршила 
обрачун амортизације код остале нематеријалнe произведенe имовине, што није у 
складу са чланом 30. став 3. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.  
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Као што је наведено под тачком 6.4. извјештаја:  

Одливи готовине из пословних и инвестиционих активности нису презентовани у 
складу са захтјевима МРС-ЈС 2 Извјештај о новчаним токовима (параграф 22 и 25), 
због погрешне класификације одлива готовине по основу трансфера између 
различитих јединица власти и одлива готовине по основу издатака за 
нефинансијску имовину у износу од 200.000 КМ. 

Као што је наведено под тачкама 6.5. и 6.7. извјештаја:  

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

Такође, Напомене уз финансијске извјештаје не садрже потпуна образложења у 
складу са чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских 
корисника и захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја и других 
релевантних стандарда, јер нису објелодањене и додатне информације. 

Кључна питања ревизије 

Кључна питања ревизије су, по нашем професионалном мишљењу, она питања 
која су била најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за годину 
која се завршава на дан 31. децембар 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 је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских 
извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни 
сектор, односно прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор 
важећим у Републици Српској. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примјену 
и одржавање интерних контрола које су релевантне за припрему и фер 
презентацију финансијских извјештаја који не садрже материјално значајне 
погрешне исказе настале усљед преваре и грешке; одговарајућа објелодањивања 
релевантних информација у Напоменама уз финансијске извјештаје; одабир и 
примјену одговарајућих рачуноводствених политика и рачуноводствених процјена 
које су примјерене датим околностима и надзор над процесом извјештавања. При 
изради финансијских извјештаја руководство је одговорно да процијени сталност 
пословања и да објелодани питања везана за временску неограниченост 
пословања. 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја 

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

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. 
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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, 20.11.2019. 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 Општинe Љубиње за 2018. 
годину, извршили смо ревизију усклађености активности, финансијских трансакција 
и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и 
другим прописима.  

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 
активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијском 
извјештају Општинe Љубиње за 2018. 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 6.1.1.1. извјештаја:  

Општина Љубиње није донијела Стратегију развоја локалних путева и Одлуку о 
разврставању локалних путева и улица у насељу, што није у складу са чланом 10 и 
13. Закона о јавним путевима, Програм развоја спорта на период од четири године 
и Одлуку о категоризацији спорта, што није у складу са чланом 10, 11 и 19. Закона 
о спорту, као ни Одлуку о уређењу простора и грађевинском земљишту у складу са 
чланом 191. Закона о уређењу простора и грађењу. 

Планови и програми кориштења средстава по основу накнада дефинисаних 
чланом 89. Закона о шумама за 2018. годину и чланом 81. Закона о заштити од 
пожара, нису донесени. 

Као што је наведено под тачком 6.1.1.1. извјештаја:  

Нису проведене активности дефинисане чланом 10. Одлуке о начину давања у 
закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Љубиње, а које се односе на: 
доношење Правилника о поступку додјеле у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Општине, ревизију свих потписаних уговора о закупу пољопривредног 
земљишта у Љубињском пољу и провођење поступка додјеле пољопривредног 
земљишта, путем јавног огласа, прибављањем писмених понуда за правна лица и 
предузетнике и јавног огласа за усмено јавно надметање за физичка лица.  

Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја:  

Правилник о платама, накнадама и осталим примањима запослених у Општинској 
управи општине Љубиње није усклађен са Посебним колективним уговором за 
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске у дијелу који се 
односи на ниже коефицијенате за поједине платне групе. 
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Општина Љубиње није донијела интерне акте који треба да дефинишу правила, 
критеријуме и јавно оглашавање приликом расподјеле средстава гранта. 
Корисници средстава гранта не подносе извјештаје о утрошку одобрених средстава 
како је дефинисано чланом 13. Одлуке о извршењу ребаланса буџета Општине 
Љубиње за 2018. годину. 

Одговорност руководства за усклађеност 

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

Одговорност ревизора за ревизију усклађености 

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

 

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) редован годишњи попис имовине и обавеза у потпуности обавља у складу са 
Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза; 

2) у Консолидовани финансијски извјештај Општине укључују и финансијски 
извјештаји контролисаних ентитета у складу са чланом 123. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике; 

3) трансфери између различитих јединица власти евидентирају у складу са 
чланом 102. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике; 

4) приликом обрачуна амортизације у потпуности примијењују амортизационе 
стопе прописане Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа 
за буџетске кориснике; 

5) на позицији акције и учешћа у капиталу искажу учешћа у капиталу по основу 
оснивачког улога у Јавном предузећу „Водовод“ д.о.о. Љубиње чији је 
оснивач Општина; 

6) нефинансијска имовина у сталним средствима призна и евидентира у складу 
са чланом 20 и 24. Правилника о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, као и чланом 29, 30 и 
41. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и захтјевима МРС-ЈС 16  
Инвестициона имовинa, параграфи 7, 20 и 26; 

7) у билансу новчаних токова приливи готовине из пословних и инвестиционих 
активности презентују у складу са захтјевима МРС-ЈС 2 Извјештај о новчаним 
токовима, параграфи 22 и 25; 

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

Препоручује се директорима Јавних установа: Центар за социјални рад Љубиње, 
Дјечији вртић „Љубиње“ и Средњошколски центар „Светозар Ћоровић“ Љубиње да 
обезбиједе да се: 

1) Извјештаји о попису имовине и обавеза у потпуности сачињавају у складу са 
чланом 20. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза. 
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Препоруке везане за усклађеност пословања 

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се: 

1) јавне набавке проводе у складу са чланом 6. Закона о јавним набавкама и да 
се достављају Извјештаји Агенцији за јавне набавке у складу са чланом 75. 
став 1. истог закона; 

2) буџет припрема и доноси у складу са буџетским календаром из члана 28. 
Закона о буџетском систему Републике Српске и да се сачињава План за 
измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода; 

3) проведу све активности дефинисане чланом 10. Одлуке о начину давања у 
закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Љубиње; 

4) донесу програм и план кориштења средстава по основу накнада дефинисаних 
чланом 89. Закона о шумама и чланом 81. Закона о заштити од пожара; 

5) Правилник о платама, накнадама и осталим примањима запослених у 
Општинској управи општине Љубиње у потпуности усклади са Посебним 
колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике 
Српске; 

6) код додјеле грантова утврде правила и критеријуми, те да се достављају 
коначни извјештаји о кориштеним средствима гранта, у складу са чланом 13. 
Одлуке о извршењу ребаланса буџета Општине Љубиње. 

Препоручује се Скупштини општине да се: 

1) донесе Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу и Одлука о 
разврставању локалних путева и улица у насељу у складу са чланом 10 и 13. 
Закона о јавним путевима, Програм развоја спорта и Одлука о категоризацији 
спорта у складу са чланом 10, 11 и 19. Закона о спорту и Одлука о уређењу 
простора и грађевинском земљишту у складу са чланом 191. Закона о уређењу 
простора и грађењу. 
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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 ребаланса буџета Општине Љубиње за 2018. 

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

самоуправе Републике Српске; 
- Закон о јавним набавкама;  
- Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске; 
- Закон о уређењу простора и грађењу; 
- Закон о порезу на непокретности; 
- Закон о шумама; 
- Закон о водама; 
- Закон о јавним путевима; 
- Закон о комуналним дјелатностима; 
- Закон о комуналним таксама;  
- Закон о заштити од пожара; 
- Закон о социјалној заштити; 
- Закон о спорту, 
- Одлука о начину давања у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Општине Љубиње. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Општина Љубиње (у даљем дијелу текста: Општина) налази се у јужном дијелу 
Републике Српске и обухвата површину од 318,5 км2. Према коначним 
резултатима пописа из 2013. године на подручју Општине живи 3.756 становника 
који су организовани у 8 мјесних заједница и распоређени у 22 насељена мјеста. 

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

Органи општине су Скупштина и Начелник општине. Скупштина општине, коју чини 
15 одборника, је орган одлучивања и креирања политика општине. Начелник 
општине заступа и представља Општину, носилац је извршне власти, руководи 
радом Општинске управе и одговоран је за њен рад. 

У складу са утврђеним критеријумима за оцјену развијености, одлуком Владе 
Републике Српске, Општина је за 2018. годину сврстана у категорију неразвијених 
јединица локалне самоуправе. 

Средства за рад Општине у 2018. годину обезбијеђена су из пореских и непореских 
прихода, грантова, трансфера између буџетских корисника и примитака од 
нефинансијске и финансијске имовине. 

Консолидовани финансијски извјештај Општине чине финансијски извјештаји: 
Општинске управе и нижих буџетских корисника: Јавна установа Центар за 
социјални рад Љубиње (у даљем тексту: Центар за социјални рад), Јавна установа 
Дјечији вртић „Љубиње“ (у даљем тексту: Дјечији вртић), Јавна установа 
Средњошколски центар „Светозар Ћоровић“ Љубиње (у даљем тексту: 
Средњошколски центар), Агенција за развој малих и средњих предузећа (у даљем 
тексту: Агенција за развој) и Јавна установа Народна библиотека „Др Љубо Михић“ 
Љубиње (у даљем тексту: Народна библиотека). 

Општина послује у систему трезорског пословања (СОФИ) и у Главној књизи 
трезора Општине евидентиране су финансијске трансакције Општинске управе и 
нижих буџетских корисника, као потрошачких јединица, у оквиру фонда 01. 

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

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

2. Провођење препорука из претходног извјештаја 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске у току 2017. године 
извршила је провјеру статуса спровођења препорука датих у Извјештају о ревизији 
консолидованих финансијских извјештаја Општине Љубиње за период 01.01-
31.12.2014. године. Према Извјештају о спровођењу препорука (ИП024-17 од 
12.12.2017. године) Општина је од укупно 13 датих препорука провела 3 препоруке, 
дјелимично је провела 7 препорука, док 3 препоруке није провела.  

Приликом провјере статуса проведених препорука, у току ове ревизије, утврђено је 
да и даље нису проведене препоруке које се односе на: признавање (обрачун) 
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амортизације код Општинске управе (тачка 6.3.1.4. извјештаја); евидентирања 
земљишта у помоћној евиденцији нефинансијске имовине у сталним средствима 
аналитички по катастарским честицама; усклађивање Правилника о интерним 
контролама и интерним контролним поступцима Општине (тачка 3. извјештаја); 
усклађивање општих аката о организацији и систематизацији радних мјеста са 
чланом 6. Одлуке о оснивању Територијалне ватрогасне јединице (од 2013. 
године); доношење Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту и 
интерних аката у складу са Законом о јавним путевима и Законом о спорту (тачка 3. 
извјештаја); обављање функција од стране вршиоца дужности; усклађивање 
коефицијената приликом обрачуна плата са одредбама Посебног колективног 
уговора за запослене у области образовања код Дјечијег вртића; доношење 
Планова и програма коришћења средстава по основу накнаде дефинисаних 
чланом 81. Закона о заштити од пожара и чланом 89. Закона о шумама (тачка 
6.1.1.1. извјештаја); издавање у закуп пољопривредног земљишта (тачка 6.1.1.1); у 
потпуности усклађивање интерних аката у вези плата и накнада са релевантним 
прописима (тачка 6.1.2.1. извјештаја); потписивање Појединачног колективног 
уговора од стане Начелника и Синдикалне организације; састављање Напомена уз 
финансијске извјештаје (тачка 6.7. извјештаја).  

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Правилником и измјенама правилника о организацији и систематизацији радних 
мјеста у општинској управи Општине Љубиње („Службени гласник Општине 
Љубиње“, број: 1/14 и 1/17) у Општини су образоване три организационе јединице и 
то: два одјељења (Одјељење за општу управу и Одјељење за привреду, буџет и 
финансије) и један сектор (Сектор заједничких послова). У оквиру одјељења 
организована су по два одсјека, а у сектору заједничких послова образовано је 5 
организационих јединица (заједно са Територијалном ватрогасном јединицом 
Љубиње чија је систематизација радних мјеста утврђена посебним актом).  

Правилником и измјенама правилника о организацији и систематизацији радних 
мјеста у општинској управи Општине Љубиње систематизована су 24 радна мјеста 
(службеници и намјештеници) са 26 извршилаца, а чланом 63. Статута Општине 
Љубиње („Службени гласник Општине Љубиње“, број: 3/17) дефинисана су 4 
функционера Општине.  

На дан 31.12.2018. године у Општини су била запослена 23 извршиоца на 
неодређено вријеме, три функционера (начелник, замјеник начелника и 
предсједник Скупштине општине) и четири приправника. У Општини је запослено и 
12 ватрогасаца. 

Скупштина општине није донијела Стратегију развоја локалних путева и улица у 
насељу, што није у складу са чланом 13. став 4. Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 89/13), као ни Одлуку о разврставању 
локалних путева и улица у насељу како је прописано чланом 10. став 4. Закона о 
јавним путевима.  

Програм развоја спорта на период од четири године није донесен, што није у 
складу са чланом 10 и 11. Закона о спорту (”Службени гласник Републике Српске”, 
број: 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), нити је донесена Одлука о категоризацији спорта, 
што није у складу са чланом 19. Закона о спорту. 

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту у складу са чланом 191. 
Закона о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број: 
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40/13, 106/15 и 3/16) није донесена, а Одлука о грађевинском земљишту (од 2008. 
године) није усклађена са поменутим законом. 

Препоручује се Скупштини општине да се донесе: Стратегија развоја 
локалних путева и улица у насељу и Одлука о разврставању локалних 
путева и улица у насељу у складу са чланом 10 и 13. Закона о јавним 
путевима, Програм развоја спорта и Одлука о категоризацији спорта у 
складу са чланом 10, 11 и 19. Закона о спорту и Одлука о уређењу простора 
и грађевинском земљишту у складу са чланом 191. Закона о уређењу 
простора и грађењу. 

Увидом у документацију обављеног редовног годишњег пописа имовине и обавеза 
на дан 31.12.2018. године, ревизијом је утврђено да попис није у потпуности 
обављен у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 45/16), јер: именовање предсједника 
Централне пописне комисије није у складу са чланом 14. Правилника, нису 
пописане гаранције које се воде ванбилансно и Извјештај Централне пописне 
комисије не садржи у потпуности све податке предвиђене чланом 20. став 1. тачка 
1 и 3. наведеног правилника. 

До дана одређеног за попис вршено је усаглашавање потраживања и обавеза са 
дужницима и повјериоцима предвиђено чланом 15. правилника. У току ревизије, на 
одабраном узорку проведене су независне потврде (конфирмације) салда 
потраживања и обавеза и том приликом нису утврђена значајнија одступања. 

Извјештај комисије за попис потраживања и обавеза на дан 31.12.2018. године код 
Дјечијег вртића, као и Извјештаји комисија за попис код Центра за социјални рад и 
Средњошколског центра не садрже упоредни преглед стварног и књиговодственог 
стања пописане имовине и обавеза предвиђен чланом 20. став 1. тачка 3. 
правилника.  

Препоручује се Начелнику општине да обезбједи да се редован годишњи 
попис имовине и обавеза у потпуности обавља у складу са Правилником о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања 
са стварним стањем имовине и обавеза. 

Препоручује се директорима Центра за социјални рад, Дјечијег вртића и 
Средњошколског центра да обезбиједе да се Извјештаји о попису имовине и 
обавеза у потпуности сачињавају у складу са чланом 20. Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања 
са стварним стањем имовине и обавеза. 

Правилником о интерним контролним поступцима, финансијској контроли и 
доношењу буџета (од 2014. године) и другим интерним актима није у потпуности 
дефинисан је систем интерних контрола.  Правилником нису идентификовани сви 
контролни поступци и активности и поступци надгледања, те није предвиђено 
преиспитивање процјењених ризика у складу са стварним околностима па тиме ни 
мјере управљања идентификованим ризицима. Такође, није вршен мониторинг 
(надгледање) провођења интерних контрола и интерних контролних поступака, 
њихово континуирано преиспитивање у складу са стварним околностима, те 
успостављање нових мјера усмјерених на унапређење интерних контрола и 
интерних контролних поступака. Ажурирање Правилника о интерним контролним 
поступцима, финансијској контроли и доношењу буџета и осталих интерних 
правила и процедура са одредбама Закона о систему интерних финансијских 
контрола у јавном сектору Републике Српске није извршено. 

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Documents/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%be%20%d0%b2%d1%80%d1%88%d0%b5%d1%9a%d1%83%20%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%20%d0%a1%d0%93%2045-16.pdf
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Ступањем на снагу Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 91/16) и 
подзаконских аката који произилазе из наведеног закона односно Правилника о 
садржају извјештаја и начину извјештавања о систему интерних финансијских 
контрола („Службени гласник Републике Српске“, број: 112/17) и Упутства о начину 
и поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и 
контроле („Службени гласник Републике Српске“, број: 99/17), начелник је у 
обавези да успостави и проводи систем финансијског управљања и контроле. У 
току ревизије није документовано да су покренуте значајније активности на 
успостављању система финансијског управљања и контроле. 

Сходно наведеном и у даљем дијелу извјештаја, успостављени систем интерних 
контрола није у свим сегментима функционисао на начин да у потпуности 
обезбиједи истинито и фер финансијско извјештавање и усклађеност пословања са 
законима и другим прописима. 

4. Набавке 

Планом јавних набавки и измјенама плана (четири измјене) за 2018. годину, у 
Општини су планирана укупно 22 поступка јавних набавки укупне вриједности од 
848.529 КМ без урачунатог пореза на додату вриједност (у даљем дијелу текста: 
ПДВ).  

Према извјештају о реализацији плана набавки, у току године, проведено је 16 
поступака јавних набавки у вриједности од 949.587 КМ (без ПДВ-а), што је за 
101.058 КМ више од предвиђених планом набавки за 2018. годину. Најзначајније 
одступање је код поступка набавке радова на асфалтирању улица гдје је планом 
набавки предвиђена вриједност од 8.547 КМ (без ПДВ-а). 

Проведена су 3 отворена поступка, 1 конкурентски захтјев и 12 директних 
споразума. 

Узорком је обухваћено 8 различитих поступака јавних набавки (3 отворена 
поступка, 1 конкурентски захтјев и 4 директна споразума) укупне вриједности од 
921.114 КМ (без ПДВ-а), што чини 97% од укупне реализоване вриједности јавних 
набавки.  

Ревидиране су набавке (без ПДВ-а): избора најповољније банке за кредитно 
задужење општине Љубиње 600.000 КМ, изградње система оборинске и фекалне 
канализације Виногради 283.384 КМ, асфалтирања улица у насељу Виногради 
239.674 КМ, асфалтирања других улица 45.523 КМ, погонског горива 5.022 КМ, 
реконструкције система за даљински надзор стања Водовода 5.900 КМ, набавке и 
уградње ПВЦ столарије за Друштвени центар 5.855 КМ и системске дератизације 
прољеће-јесен 5.868 КМ. 

У 2018. години, Општина није провела поступке јавних набавки за набавку угља у 
износу од 7.350 КМ како је то предвиђено чланом 6. Закона о јавним набавкама и 
није Агенцији за јавне набавке достављала Извјештаје о поступцима јавних 
набавки како је то предвиђено чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама.  

Осим наведеног код других прегледаних поступака јавних набавки нису утврђена 
значајнија одступања и неусклађености са Законом о јавним набавкама. 

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се јавне набавке 
проводе у складу са чланом 6. Закона о јавним набавкама и да се достављају 
Извјештаји Агенцији за јавне набавке у складу са чланом 75. став 1. истог 
закона. 
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5. Припрема и доношење буџета 

Скупштина општине Љубиње је 28.12.2017. године донијела Одлуку о привременом 
финансирању за период 01.01-31.03.2018. године, 19.02.2018. године донијела је 
Одлуку о усвајању буџета општине Љубиње за 2018. годину у износу од 2.308.000 
КМ и Одлуку о извршењу буџета општине Љубиње за 2018. годину, а 27.12.2018. 
године донесена је Одлука о усвајању ребаланса буџета у износу од 2.677.550 КМ 
и Одлука о извршењу ребаланса буџета за 2018. годину. 

Ребалансом буџета планирани су: порески приходи (1.510.900 КМ), непорески 
приходи (184.900 КМ), грантови (27.000 КМ), трансфери (344.000 КМ), примици за 
нефинансијску имовину (10.000 КМ), примици од финансијске имовине (600.000 
КМ) и остали примици у износу од 750 КМ.  

Ребалансом буџета планирани су: расходи за лична примања (774.390 КМ), 
расходи по основу коришћења роба и услуга (415.010 КМ), расходи финансирања и 
други финансијски трошкови (28.830 КМ), субвенције (18.000 КМ), грантови (146.300 
КМ), дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета (187.200 КМ), 
расходи по судскум рјешењима (5.000 КМ), трансфери између различитих јединица 
власти (2.000 КМ), издаци за нефинансијску имовину (1.026.070 КМ), издаци за 
отплату дугова (74.000 КМ) и остали издаци у износу од 750 КМ.  

Буџет Општине Љубиње за 2018. годину није у потпуности припремљен и донесен 
у складу са буџетским календаром из члана 28. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 
103/15 и 15/16). Одступања, у односу на буџетски календар, утврђена су код 
коресподенције са нижим буџетским корисницима, Министарством финансија 
(достављања Нацрта буџета ради препорука и усаглашавања и приједлога буџета 
на сагласност), као и код усвајања буџета. 

План за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода није 
сачињен, што није у складу са чланом 9. став 4. Закона о фискалној одговорности у 
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15 и 62/18).  

Препоручује се Начелнику општине да обезбједи да се буџет припрема и 
доноси у складу са буџетским календаром из члана 28. Закона о буџетском 
систему Републике Српске и да се сачињава План за измирење неизмирених 
обавеза пренесених из претходног периода. 

6. Финансијски извјештаји 

Општина је сачинила Консолидовани финансијски извјештај за кориснике буџета 
Општине Љубиње за 2018. годину у складу са чланом 26. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 15/17) и обрасце финансијског извјештаја са Напоменама доставила 
Министарству финансија уз одређено кашњење у односу на рок дефинисан чланом 
56. Закона о буџетском систему Републике Српске и чланом 49. став 6. поменутог 
правилника.  

Приликом сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја за 2018. годину, 
Општина није извршила консолидацију како је прописано чланом 123. Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама 
за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број: 115/17 и 
118/18), јер није извршила укључивање ентитета под контролом или значајним 
утицајем (Јавних предузећа „Водовод“ д.о.о Љубиње и „Канализација и чистоћа“ 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 Извјештај о проведеној финансијској ревизији                                             
Општине Љубиње за период 01.01-31.12.2018. године 

15 

 

д.о.о. Љубиње), додавањем нето имовине/капитала из њихових биланса стања у 
Консолидовани биланс стања. 

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се у Консолидовани 
финансијски извјештај Општине укључују и финансијски извјештаји 
контролисаних ентитета у складу са чланом 123. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

6.1. Извјештај о извршењу буџета 

Извршење буџета Општине за период 01.01-31.12.2018. године исказано је у 
обрасцу ПИБ (Периодични извјештај о извршењу буџета) и обрасцу ПИФ 
(Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима). Укупни 
приходи и примици исказани су у износу од 2.665.285 КМ, а укупни расходи и 
издаци у износу од 2.589.166 КМ.  

Скупштина општине је, на сједници одржаној 11.07.2019. године, разматрала 
Извјештај о извршењу буџета Општине Љубиње за период 01.01-31.12.2018. 
године и донијела Одлуку о неусвајању Извјештаја о остварењу буџета Општине 
Љубиње за 2018. годину. 

6.1.1. Приходи и примици 

Општина је у Периодичном извјештају о извршењу буџета исказала буџетске 
приходе и примитке у износу од 2.665.285 КМ, што је у висини ребалансом буџета 
планираних буџетских прихода и примитака.  

6.1.1.1. Приходи 

Буџетски приходи исказани су у износу од 2.065.285 КМ, а чине их: порески 
приходи, непорески приходи, грантови и трансфери између различитих јединица 
власти. 

Порески приходи исказани су у износу од 1.540.348 КМ и виши су за 2% у односу 
на ребаланс буџета, а односе се на: индиректне порезе прикупљене од Управе за 
индиректно опорезивање (1.378.426 КМ), порезе за лична примања и приходе од 
самосталне дјелатности (94.600 КМ), порезе на имовину (43.850 КМ) и порезе на 
промет услуга (акцизе) у износу од 23.472 КМ. 

Непорески приходи исказани су у износу од 154.954 КМ и нижи су за 16% у односу 
на ребаланс буџета. Чине их: приходи од закупа и ренте (34.390 КМ), 
административне накнаде и таксе (8.810 КМ), комуналне накнаде и таксе (12.295 
КМ), накнаде по разним основама (36.176 КМ), приходи од пружања јавних услуга 
(33.696 КМ), новчане казне (300 КМ) и остали непорески приходи (29.287 КМ). 

Приходи од закупа и ренте односе се на приходе од давања у закуп: објеката 
општине (3.425 КМ) и земљишта у износу од 30.965 КМ. 

Према достављеној информацији за потребе ревизије, у току 2018. године 
закључена су 82 једногодишња уговора о кориштењу пољопривредног земљишта и 
градског-грађевинског земљишта, а у току реализације било је још 7 
вишегодишњих уговора о закупу пољопривредног земљишта. Одлуком о начину 
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Љубиње (од 2015. 
године) утврђени су основни критеријуми и мјерила давања у закуп 
пољопривредног земљишта. Нису проведене активности дефинисане чланом 10. 
одлуке, а које се односе на: доношење Правилника о поступку додјеле у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Општине, ревизију свих потписаних уговора 
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о закупу пољопривредног земљишта у Љубињском пољу и провођење поступка 
додјеле пољопривредног земљишта, путем јавног огласа, прибављањем писмених 
понуда за правна лица и предузетнике и јавног огласа за усмено јавно надметање 
за физичка лица. У 2018. години једногодишњи уговори су закључивани након 
претходно достављеног позива корисницима у вези продужења уговора и рокова 
плаћања закупнине. 

Препоручује се Начелнику општине да обезбједи да се проведу све 
активности дефинисане чланом 10. Одлуке о начину давања у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Општине Љубиње. 

Административне и комуналне накнаде и таксе остварују се у складу са Одлуком о 
општинским административним таксама и накнадама, Одлуком о комуналним 
таксама и Тарифама општинских административних и комуналних такса. Одлуком 
о комуналној накнади утврђена је обавеза плаћања комуналне накнаде за 
коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње. Комуналне таксе 
највећим дијелом чине таксе на фирму (11.565 КМ). 

Накнаде по разним основама највећим дијелом се односе на накнаде за: 
кориштење вода (16.450 КМ), финансирање заштите од пожара (4.818 КМ), 
кориштење шума (2.628 КМ), кориштење грађевинског земљишта (1.170 КМ), као и 
комуналну накнаду у износу од 11.110 КМ. 

Скупштина општине је усвојила План утрошка новчаних средстава са посебних 
водних накнада за 2018. годину, уз претходно прибављене сагласности надлежног 
министарства. Сачињен је Извјештај о утрошку средстава прикупљених од 
посебних водних накнада за 2018. годину и достављен је ЈУ „Воде Српске“. 

У 2018. години, Програм кориштења средстава по основу накнаде дефинисане 
чланом 89. Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/08 и 
60/13) и План утрошка средстава по основу накнаде дефинисане чланом 81. 
Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12), 
нису донесени. 

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се доносе програм и 
план кориштења средстава по основу накнада дефинисаних чланом 89. 
Закона о шумама и чланом 81. Закона о заштити од пожара. 

Приходе од пружања јавних услуга чине приходи Општинске управе у износу 690 
КМ, Територијалне ватрогасне јединице 2.100 КМ и нижих буџетских корисника у 
износу од 30.906 КМ (Дјечији вртић 16.667 КМ, Агенција за развој 6.000 КМ, 
Средњошколски центар 8.149 КМ и Народна библиотека 90 КМ). 

Остали непорески приходи највећим дијелом се односе на приходе: Општинске 
управе (6.641 КМ), Агенције за развој по основу рефундације плате приправника од 
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске (15.000 КМ) и Средњошколског 
центра у износу од 5.646 КМ.  

Грантови су исказани у износу од 27.006 КМ, што је у висини ребаланса буџета, а 
односе се на грантове дозначене од: грађана за изградњу локалних путева (17.537 
КМ) и Централне изборне комисије за спровођење општих избора (9.469 КМ). 

Трансфери између различитих јединица власти су исказани у износу од 342.977 
КМ, што је у висини ребаланса буџета, а највећим дијелом се односе на трансфере 
од: Министарства здравља и социјалне заштите према Центру за социјални рад за 
финансирање права утврђених у складу са Законом о социјалној заштити (75.973 
КМ), Министарства управе и локалне самоуправе за неразвијене општине (61.533 
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КМ) и Министарства финансија за финансирање пројеката из Програма јавних 
инвестиција у износу од 200.000 КМ.  

Министарство финансија, у складу са Одлуком и измјенама одлуке о одређивању 
приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за 
финансирање из буџета у 2018. години, одобрило је средства за локалну путну 
инфраструктуру у Општини Љубиње у износу од 200.000 КМ.  

6.1.1.2. Примици 

Примици су исказани у износу од 600.000 КМ, што је у висини ребаланса буџета, и 
у цијелости се односе на примитке од задуживања (детаљније образложено у тачки 
6.3.2.2. извјештаја). 

6.1.2. Расходи и издаци 

Општина је у Периодичном извјештају о извршењу буџета исказала буџетске 
расходе и издатке у износу од 2.589.166 КМ, што је 3% ниже извршење у односу на 
ребаланс буџета. 

6.1.2.1. Расходи 

Буџетски расходи исказани су у износу од 1.506.972 КМ, и нижи су за 4% у односу 
на ребаланс буџета. Чине их: расходи за лична примања запослених (767.048 КМ), 
расходи по основу коришћења робе и услуга (370.231 КМ), расходи финансирања и 
други финансијски трошкови (26.641 КМ), субвенције (18.000 КМ), грантови (143.154 
КМ), дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова (177.074 КМ), расходи по судским рјешењима (3.650 КМ) и 
трансфери између различитих јединица власти у износу од 1.174 КМ. 

Расходи за лична примања запослених исказани су у износу од 767.048 КМ, 
нижи су за 1% у односу на ребаланс буџета, a односе се на расходе за: бруто 
плате запослених (677.749 КМ) и бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених по основу рада у износу од 89.299 КМ.  

Расходе за лична примања запослених код Општинске управе чине: бруто плате у 
у износу од 436.452 КМ, накнаде за превоз радника (839 КМ), топли оброк (39.834 
КМ), остале регресне накнаде за вјерске празнике (5.400 КМ) и дневнице за 
службена путовања у земљи и иностранству (1.785 КМ) и порез и доприноси на 
накнаде трошкова и осталих личних примања запослених (23.361 КМ). 

У 2018. години нису обрачунати и уплаћени припадајући порез и доприноси на 
остале регресне накнаде за вјерске празнике у износу од 3.555 КМ, а што је 
учињено у току ревизије. 

Лична примања запослених у Општинској управи обрачуната су у складу са 
Законом о статусу функционера јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске”, број: 96/05 и 98/13), Правилником о платама, накнадама и 
осталим примањима запослених у Општинској управи општине Љубиње 
(„Службени гласник општине Љубиње“, број: 1/18) и Одлуком о висини одборничког 
додатка одборника Скупштине општине Љубиње за вршење одборничке дужности 
(„Службени гласник општине Љубиње“, број: 1/18). 

Правилник о платама, накнадама и осталим примањима запослених у Општинској 
управи општине Љубиње није усклађен са Посебним колективним уговором за 
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 20/17 и 86/18) у дијелу који се односи на ниже 
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коефицијенте за поједине платне групе (члан 7. правилника) и новчане помоћи 
запосленим и члановима породице (члан 17. правилника). 

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се Правилник о 
платама, накнадама и осталим примањима запослених у Општинској 
управи општине Љубиње у потпуности усклади са Посебним колективним 
уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске. 

Накнаде плата за вријеме боловања које се рефундирају од фондова обавезног 
социјалног осигурања у износу од 1.981 КМ, нису планиране и евидентиране у 
складу са чланом 80 и 95. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и процјенама за буџетске кориснике. Због наведеног више су исказани 
расходи за основну плату, а мање издаци за накнаде плата за вријеме боловања 
који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања, те су потцијењена 
потраживања по основу рефундација за накнаду плата из доприноса за 
здравствено осигурање за износ од 1.981 КМ. Такође, због погрешног 
евидентирања боловања до 30 дана, за износ од 2.118 КМ више су исказани 
расходи за основну плату, а мање расходи за накнаду плата за вријеме боловања 
који се не рефундирају. 

У 2018. години доношењем Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на 
доходак („Службени гласник Републике Српске", број: 66/18) и Закона о раду, 
измијењен је начин уговарања плата између послодавца и запосленог, повећан је 
основни лични одбитак, уведен нови модел обрачуна плата и извршен прерачун 
коефицијената. У Закону о раду, који је ступио на снагу 01.08.2018. године, 
измијењен је члан 121. закона који дефинише појам плате, при чему плата 
представља плату прије опорезивања порезом на доходак.  

Општина је извршила обрачун и исплату плата запосленима у складу са новим 
законским одредбама. 

Расходи по основу коришћења робе и услуга исказани су у износу од 370.231 
КМ, нижи су за 11% у односу на ребаланс буџета, а највећим дијелом их чине: 
расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга (60.864 КМ), расходи за текуће одржавање (18.365 КМ), расходи за стручне 
услуге (58.859 КМ), расходи за одржавање јавних површина и заштите животне 
средине (69.812 КМ) и остали непоменути расходи у износу од 135.307 КМ.  

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга највећим дијелом се односе на расходе по основу утрошка: електричне 
енергије (11.283 КМ), угља (9.456 КМ), нафте и нафтних деривата (5.634 КМ), као и 
расходе за услуге кориштења фиксног телефона (6.481 КМ), мобилног телефона 
(5.808 КМ) и интернета (6.538 КМ). 

Расходе за текуће одржавање највећим дијелом чине расходи за текуће 
одржавање: објеката друмског саобраћаја (6.956 КМ) и превозних средстава у 
износу од 4.722 КМ.  

Расходе за стручне услуге највећим дијелом чине: услуге информисања и медија 
(7.122 КМ), правне и административне услуге (6.579 КМ), компјутерске услуге 
(7.152 КМ) и остале стручне услуге (28.480 КМ).  

У оквиру осталих стручних услуга евидентирана је израда Шумско-привредне 
основе за приватне шуме на подручју Општине Љубиње за период 01.01.2018-
31.12.2027. године у износу од 21.301 КМ, што није у складу са чланом 24 и 105. 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/16, 
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115/17 и 118/18). Због наведеног више су исказани расходи за стручне услуге, 
мање издаци за осталу нематеријалну произведену имовину и потцијењена је 
остала нематеријална произведена имовина за наведени износ. 

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се израда шумско-
привредне основе за приватне шуме евидентира у складу са чланом 24 и 
105. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике. 

Расходи за одржавање јавних површина и заштите животне средине исказани су у 
износу од 69.812 КМ, а највећим дијелом се односе на: услуге одржавања зелених 
површина (7.999 КМ), утрошак електричне  расвјете на јавним површинама (23.015 
КМ), чишћење јавних површина (25.000 КМ) и остале услуге одржавања јавних 
површина у износу од 13.798 КМ.  

Активности на одржавању јавних површина и заштити животне средине, 
одржавању локалних и некатегорисаних путева и одржавању других комуналних 
објеката утврђене су Програмом обављања комуналних дјелатности заједничке 
потрошње за 2018. годину, а што је у складу са Законом о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске'', број: 124/11 и 100/17).   

Остале непоменуте расходе највећим дијелом чине: расходи за бруто накнаде за 
рад ван радног односа и расходи по основу репрезентације.  

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа исказани су у износу од 
85.456 КМ, а највећим дијелом их чине: накнаде члановима комисија и радних 
група (8.947 КМ), накнаде скупштинским одборницима (60.364 КМ), накнаде 
волонтерима (5.627 КМ), накнаде по уговорима о дјелу (710 КМ) и остале бруто 
накнаде (9.469 КМ).  

Накнаде скупштинским одборницима обрачунате су на основу Одлуке о висини 
одборничког додатка одборника Скупштине општине Љубиње за вршење 
одборничке дужности, а у складу са чланом 41. Закона о локалној самоуправи. 

Расходи по основу репрезентације исказани су у износу од 14.395 КМ, а односе се 
на расходе по основу: репрезентације у земљи (3.135 КМ), организације пријема, 
манифестација и сл. (6.723 КМ) и поклона (4.537 КМ).  

Расходи финансирања и други финансијски трошкови исказани су у износу од 
26.641 КМ, нижи су за 8% у односу на ребаланс буџета, а највећим дијелом се 
односе на расходе по основу камата за примљене зајмове у земљи (25.914 КМ). 

Субвенције су исказане у износу од 18.000 КМ, што је у висини ребаланса буџета, 
односе се на субвенције Јавном предузећу „Водовод“ д.о.о. Љубиње (у даљем 
тексту: ЈП „Водовод“) које се, по основу Уговора о преузимању дуга, плаћају на 
рачун ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње (у даљем тексту: ЗП „Електро-
Херцеговина“), што је детаљније објашњено у тачки 6.3.2.2. извјештаја. Чланом 94. 
став 1. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике је дефинисано да дознака средстава у циљу 
покрића нагомиланог дуга субјекта нема карактер субвенције, те се претходно 
наведена пословна промјена не може класификовати као субвенција. 

Грантови су исказани у износу од 143.154 КМ, нижи су за 2% у односу на ребаланс 
буџета, а чине их: текући грантови (131.654 КМ) и капитални грантови (11.500 КМ). 
Додјела грантова вршена је на основу закључка Начелника општине о одобравању 
исплате средстава сходно пристиглом захтјеву, а највећим дијелом односе се на:  

- текуће грантове хуманитарним организацијама и удружењима (14.650 КМ); 
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- текуће и капиталне грантове спортским организацијама и удружењима у 
износу од 45.000 КМ, од чега су најзначајнија средства додјељена 
Одбојкашком клубу Љубиње (37.000 КМ);  

- текуће и капиталне грантове организацијама и удружењима за афирмацију 
породице, заштиту права жена, дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и 
особа са инвалидитетом у износу од 25.800 КМ, од чега је Општинској 
борачкој организацији Љубиње додјељено као текући грант (13.000 КМ) и као 
капитални грант за изградњу споменика (10.000 КМ); 

- текуће грантове непрофитним субјектима у земљи (14.704 КМ);  
- текуће грантове организацијама и удружењима у области економског и 

привредног развоја у износу од 16.000 КМ, а који се у цијелости се односи на 
грант за текуће и редовне активности Агенције за финансијско-
књиговодствене и правне послове.  

Општина није донијела интерне акте који треба да дефинишу правила, критеријуме 
и јавно оглашавање приликом расподјеле средстава гранта.  

Корисници грантова не подносе извјештаје о утрошку одобрених средстава 
најкасније десет дана по истеку фискалне године, како је дефинисано чланом 13. 
Одлуке о извршењу ребаланса буџета Општине Љубиње за 2018. годину. 

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се код додјеле 
грантова утврде правила и критеријуми, те да се достављају коначни 
извјештаји о кориштеним средствима гранта, у складу са чланом 13. 
Одлуке о извршењу ребаланса буџета Општине Љубиње. 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова исказане су у износу од 177.074 КМ, што је ниже за 5% у 
односу на ребаланс буџета, а чине их: дознаке грађанима који се исплаћују из 
буџета Општине у износу од 20.822 КМ и дознаке које реализује Центар за 
социјални рад у износу од 156.251 КМ. 

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Општине односе се на: помоћи 
ученицима, студентима и појединцима у области науке и културе (8.000 КМ) и 
остале текуће помоћи грађанима (за лијечење, санирање штета од пожара, 
набавку лијекова и приликом закључења брака) у износу од 12.822 КМ.  

Дознаке које реализује Центар за социјални рад се односе на права утврђена 
Законом о социјалној заштити, а највећим дијелом их чине: дознаке за помоћ и 
његу другог лица која се исплаћује штићеницима установа социјалне заштите 
(101.714 КМ) и стална новчана помоћ која се исплаћује штићеницима установа 
социјалне заштите (28.794 КМ). 

Трансфери између различитих јединица власти исказани су у износу од 1.174 
КМ, нижи су за 41% у односу на ребаланс буџета, а највећим дијелом их чине 
трансфери евидентирани на основу Записника Пореске управе о обрачуну и 
поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода.  

Трансфери између различитих јединица власти мање су исказани за износ од 
200.000 КМ (детаљније образложено у тачки 6.1.2.2. извјештаја) 

6.1.2.2. Издаци 

Издаци су исказани у износу од 1.082.194 КМ, а односе се на: издатке за 
нефинансијску имовину (1.008.204 КМ) и издатке за отплату дугова (73.990 КМ). 

Издаци за нефинансијску имовину нижи су за 2% у односу на ребаланс буџета, а 
односе се на издатке за: изградњу и прибављање грађевинских објеката (905.659 
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КМ), инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 
(21.990 КМ), набавку постројења и опреме (13.637 КМ) и прибављање земљишта у 
износу од 66.918 КМ.  

Издаци за изградњу и прибављање грађевинских објеката највећим дијелом се 
односе на изградњу и прибављање: путева (349.517 КМ), водовода и канализација 
(331.540 КМ) и осталих објеката (206.420 КМ). 

Општина је са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде 
закључила Уговор о реализацији пројекта за изградњу система за наводњавање на 
територији Општине Љубиње, а према прихваћеној понуди од „Херцег Градња“ 
д.о.о. Билећа у износу од 2.642.405 КМ. Уговором дефинисане обавезе 
Министарства су: да пројекат проводи путем Јединице за координацију 
пољопривредних пројеката, да обезбједи суфинансирање извођача радова у 
износу 2.246.044 КМ и да изграђени систем за наводњавање са свим његовим 
дијеловима води као основно средство у складу са важећим прописима. Општина 
је у обавези да обезбједи остатак учешћа у суфинансирању у износу 200.000 КМ.  

Сходно одредбама поменутог Уговора, Општина Љубиње, дати трансфер 
Јединици за координацију пољопривредних пројеката у износу од 200.000 КМ, није 
евидентирала у складу са чланом 102. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, због чега су 
издаци за изградњу и прибављање грађевинских објеката прецијењени, а 
трансфери између различитих јединица власти потцијењени за наведени износ. 

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се трансфери између 
различитих јединица власти евидентирају у складу са чланом 102. 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике. 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката односе се на: канцеларијске објекте и просторе (8.427 КМ) и вањско 
освјетљење, тротоаре и ограде у износу од 13.563 КМ. 

Општина није исказала издатке за осталу нематеријалну произведену имовину у 
износу од 21.301 КМ (образложено у тачки 6.1.2.1. извјештаја). 

Издаци за прибављање земљишта односе се на набавку (експропријацију) 
земљишта за потребе изградње система за наводњавање на територији Општине. 

Издаци за отплату дугова исказани су у висини ребаланса буџета, и у цијелости 
се односе на издатке за отплату главнице примљених зајмова у земљи доспјелих у 
2018. години.  

6.1.3. Буџетски резултат (суфицит/дефицит) 

У обрасцу ПИБ исказан је буџетски дефицит текућег периода у износу од 449.891 
КМ, а представља збир бруто буџетског суфицита (558.313 КМ) и нето издатака за 
нефинансијску имовину исказаних у негативном износу од 1.008.204 КМ. Исказани 
бруто буџетски суфицит представља разлику између буџетских прихода (2.065.285 
КМ) и буџетских расхода (1.506.972 КМ), а нето издаци за нефинансијску имовину 
исказани у негативном износу представљају разлику између примитака и издатака 
за нефинсијску имовину. 

По налазу ревизије буџетски дефицит је више исказан за износ од 1.981 КМ, и 
треба га кориговати по основу: више исказаних расхода за основну плату у износу 
од 1.981 КМ и расхода за стручне услуге у износу од 21.301 КМ и мање исказаних 
трансфера између различитих јединица власти у износу од 200.000 КМ (тачка 
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6.1.2.1. извјештаја), као и више исказаних издатака за изградњу и прибављање 
грађевинских објеката у износу од 200.000 КМ, а мање исказаних издатака за 
осталу нематеријалну произведену имовину у износу од 21.301 КМ (тачка 6.1.2.2. 
извјештаја). 

6.1.4. Нето финансирање 

Нето финансирање је исказано у износу од 526.010 КМ, као разлика по основу 
примитака од задуживања (600.000 КМ) и издатака за отплату дугова (73.990 КМ). 

6.1.5. Разлика у финансирању 

Разлика у финансирању исказана је у износу од 76.119 КМ, а чине је: буџетски 
дефицит (449.891 КМ) и нето финансирање (526.010 КМ).  

6.2. Биланс успјеха 

6.2.1. Приходи 

У билансу успјеха приходи су исказани у износу од 2.284.062 КМ, а односе се на 
пореске и непореске приходе, грантове, трансфере између различитих јединица 
власти (oбјашњено у тачки 6.1.1. овог извјештаја) и приходе обрачунског карактера.  

Приходи обрачунског карактера су исказани у износу од 218.777 КМ, а односе се 
на: приходе од усклађивања вриједности имовине (8.049 КМ), помоћи у натури 
(190.621 КМ), остале приходе обрачунског карактера (36.953 КМ) и приходе 
обрачунског карактера евидентиране на основу Извјештаја из јединствене 
евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима у негативном износу 16.846 КМ. 

Помоћи у натури односе се на донацију ватрогасног возила за гашење пожара од 
стране Ватрогасног савеза Републике Српске (119.300 КМ) и суфинансирање 
капиталних пројеката у мјесним заједницама од УНДП-а у износу од 71.321 КМ. 

Остале приходе обрачунског карактера највећим дијелом чине обрачунати 
приходи по основу комуналне накнаде (31.697 КМ). 

6.2.2. Расходи 

Расходи су исказани у износу од 2.137.147 КМ, а чине их: текући расходи, 
трансфери између различитих јединица власти (објашњено у тачки 6.1.2. 
извјештаја) и расходи обрачунског карактера.  

Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 630.175 КМ, а односе се 
на: расходе по основу амортизације (542.276 КМ), финансијске расходе 
обрачунског карактера (2.647 КМ), расходе од усклађивања вриједности имовине 
(85.197 КМ) и остале расходе обрачунског карактера у износу од 55 КМ.  

Расходи по основу амортизације односе се на расходе по основу амортизације: 
зграда и грађевинских објеката (488.205 КМ) и постројења и опреме у износу од 
54.071 КМ. 

Расходи по основу амортизације зграда и грађевинских објеката односе се на: 
стамбене објекте и јединице 2.616 КМ, пословне објекте и просторе 98.042 КМ, 
саобраћајне објекте 159.865 КМ и остале грађевинске објекте 227.682 КМ.  

Приликом обрачуна амортизације примијењују се амортизационе стопе у складу са 
Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 110/16), осим код обрачуна 
амортизације осталих грађевинских објеката (водовода) гдје је примијењена стопа 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 Извјештај о проведеној финансијској ревизији                                             
Општине Љубиње за период 01.01-31.12.2018. године 

23 

 

од 2,5% умјесто правилником прописане стопе од 5%. Због наведеног мање су 
исказани трошкови амортизације у износу од 139.679 КМ, а прецијењени су 
финансијски резултат текуће године и нето вриједност осталих грађевинских 
објеката (водовода) за поменути износ. Такође, код Територијалне ватрогасне 
јединице и Дјечијег вртића, у највећем дијелу, нису примијењене стопе прописане 
Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике. 

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се приликом обрачуна 
амортизације у потпуности примијењују амортизационе стопе прописане 
Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске 
кориснике. 

Расходи по основу амортизације постројења и опреме највећим дијелом се 
односе на: превозна средства (24.806 КМ), специјалну опрему (14.171 КМ) и 
комуникациону и рачунарску опрему (8.306 КМ). Расходи по основу амортизације 
специјалне опреме највећим дијелом се односе на Територијалну ватрогасну 
јединицу Љубиње (13.995 КМ). 

Расходи од усклађивања вриједности имовине односе се на корекцију 
ненаплаћених потраживања старијих од годину дана која највећим дијелом чине 
потраживања по основу: Извјештаја из јединствене евиденције о пријављеним и 
уплаћеним порезима (36.591 КМ), комуналних накнада (34.867 КМ) и закупа 
пословних простора у износу од 9.629 КМ. 

6.2.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха, као разлика прихода у износу од 2.284.062 КМ и расхода у 
износу 2.137.147 КМ, исказан је позитиван финансијски резултат у износу од 
146.915 КМ.  

По налазу ревизије финансијски резултат текуће године је прецијењен и треба га 
кориговати најмање за износ од 318.210 КМ, по основу: мање исказаних трансфера 
између различитих јединица власти у износу од 200.000 КМ (тачка 6.1.2.1. 
извјештаја) и мање исказаних расхода обрачунског карактера у износима од 
139.679 КМ (тачка 6.2.2. извјештаја) и 1.813 КМ (тачка 6.3.1.4. извјештаја), као и 
више исказаних расхода за основну плату у износу од 1.981 КМ и расхода за 
стручне услуге у износу од 21.301 КМ (тачка 6.1.2.1. извјештаја). 

6.3. Биланс стања 

У Билансу стања Општине, на дан 31.12.2018. године, исказана је укупна актива 
нето вриједности 18.391.984 КМ (бруто вриједности 35.643.383 КМ и исправке 
вриједности 17.251.398 КМ) коју чине: пословна актива нето вриједности 17.624.523 
КМ и ванбилансна актива у износу од 767.461 КМ. Укупна актива је уравнотежена 
са укупном пасивом коју чине: пословна пасива у износу од 17.624.523 КМ и 
ванбилансна пасива у износу од 767.461 КМ. 

6.3.1. Пословна актива 

Пословна актива исказана је у износу од 34.875.922 КМ бруто вриједности, 
исправке вриједности 17.251.398 КМ и нето вриједности 17.624.523 КМ, а односи се 
на: краткорочну финансијску имовину и разграничења, нефинансијску имовину у 
текућим средствима, дугорочну финансијску имовину и разграничења и 
нефинансијску имовину у сталним средствима. 
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6.3.1.1. Краткорочна финансијска имовина и разграничења 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења исказана су у износу од 
1.102.437 КМ бруто вриједности, исправке вриједности 287.010 КМ и нето 
вриједности 815.427 КМ. Односе се на: готовину и готовинске еквиваленте, 
краткорочна потраживања, краткорочна разграничења, краткорочну финансијску 
имовину и разграничења из трансакција са другим јединицама власти и сталну 
имовину намјењену продаји и обустављена пословања. 

Готовина и готовински еквиваленти исказани су у износу од 602.784 КМ, и у 
цијелости се односе на новчана средства на рачунима код банака.  

Краткорочна потраживања исказана су у износу од 389.414 КМ бруто 
вриједности, исправке вриједности 287.010 КМ и нето вриједности 102.404 КМ. 
Нето вриједност краткорочних потраживања највећим дијелом чине: потраживања 
за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе (69.432 КМ) и 
потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок 
плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана, која су евидентирана на 
основу Извјештаја из јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним 
порезима у износу од 29.063 КМ. 

Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе исказана 
су у износу од 345.181 КМ бруто вриједности, исправке вриједности 275.749 КМ и 
нето вриједности 69.432 КМ. Нето вриједност чине: потраживања за ненаплаћене 
порезе евидентирана на основу Извјештаја из јединствене евиденције о 
пријављеним и уплаћеним порезима (18.536 КМ) и потраживања за ненаплаћене 
непореске приходе у износу од 50.896 КМ (комуналне накнаде 34.835 КМ, закуп 
пословних простора 10.173 КМ и пољопривредног земљишта 5.360 КМ и друго).  

У 2018. години вршена је корекција ненаплативих потраживања старијих од годину 
дана у укупном износу од 48.606 КМ. Значајније мјере за наплату потраживања 
старијих од годину дана у виду опомена пред тужбу и тужби, нису предузете.  

Краткорочна разграничења исказана су у износу од 18.000 КМ, а односе се на 
разграничене трошкове по основу преузетог дуга ЈП „Водовод“, а који доспијевају у 
2019. години (детаљније у тачки 6.3.2.2. извјештаја). 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим 
јединицама власти исказана су у износу од 92.239 КМ бруто вриједности, 
исправке вриједности 0 КМ и нето вриједности 92.239 КМ. Највећим дијелом их 
чине: потраживања по основу расподјеле средстава из Трезора Републике Српске 
на дан 31.12.2018. године (27.480 КМ), потраживања која су измирена у складу са 
Уредбом о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске (10.693 
КМ), потраживања евидентирана на основу Извјештаја из јединствене евиденције о 
пријављеним и уплаћеним порезима (11.031 КМ), потраживања од Министарства 
управе и локалне самоуправе (15.138 КМ) и потраживања од Министарства 
финансија по основу трансфера за финансирање пројеката из Програма јавних 
инвестиција у 2018. години у износу од 10.172 КМ. 

6.3.1.2. Нефинансијска имовина у текућим средствима 

Нефинансијска имовина у текућим средствима исказана је у износу од 24.750 КМ 
бруто вриједности, исправке вриједности 6.334 КМ и нето вриједности 18.416 КМ, а 
односи се на стан намјењен продаји у складу са Одлуком Скупштине општине. 
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6.3.1.3. Дугорочна финансијска имовина и разграничења 

Дугорочна финансијска имовина и разграничења исказана су у износу од 361.056 
КМ бруто вриједности, исправке вриједности 0 КМ и нето вриједности 361.056 КМ, а 
највећим дијелом се односи на: акције и учешћа у капиталу и дугорочна 
разграничења. 

Акције и учешћа у капиталу исказани су у износу од 12.500 КМ, а односе се на 
учешћа у капиталу по основу оснивачког улога код: ЈП „Канализација и чистоћа“ 
д.о.о. Љубиње (5.000 КМ), Агенције за финансијско-књиговодствене и правне 
послове Љубиње (5.000 КМ) и Агенције за развој у износу од 2.500 КМ. 

Општина није исказала учешћа у капиталу код ЈП „Водовод“ у износу од 24.933 КМ, 
како је предвиђено чланом 61. став 4. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.  

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се на позицији акције и 
учешћа у капиталу искажу учешћа у капиталу по основу оснивачког улога у 
ЈП „Водовод“, чији је оснивач Општина. 

Дугорочна разграничења исказана су у износу од 348.080 КМ, а односе се на 
евидентиране дугорочно разграничене обавезе према: ЗП „Електро-Херцеговина“ у 
износу од 111.000 КМ и „Елнос БЛ“ д.о.о. Бања Лука у износу од 237.080 КМ 
Дугорочна разграничења су прецијењена за износ од 237.080 КМ (детаљније 
образложено у тачки 6.3.1.4. извјештаја). 

6.3.1.4. Нефинансијска имовина у сталним средствима 

Нефинансијска имовина у сталним средствима исказана је у износу од 33.387.677 
КМ бруто вриједности, исправке вриједности 16.958.054 КМ и нето вриједности 
16.429.624 КМ, а највећим дијелом се односи на: произведену и непроизведену 
сталну имовину и нефинансијску имовину у сталним средствима у припреми. 

Произведена стална имовина исказана је у износу од 26.041.914 КМ бруто 
вриједности, исправке вриједности 16.952.654 КМ и нето вриједности 9.089.260 КМ. 
Нето вриједност произведене сталне имовине чине: зграде и објекти (8.532.329 
КМ), постројења и опрема (459.694 КМ) и нематеријална произведена имовина у 
износу од 97.237 КМ. 

Зграде и објекте чине: стамбени објекти и јединице (41.253 КМ), пословни објекти и 
простори (3.076.882 КМ), саобраћајни објекти (1.939.998 КМ) и остали објекти 
(3.474.195 КМ). Пословне објекте и просторе највећим дијелом чине зграде: 
Основне школе 488.951 КМ, Општине 465.840 КМ и Средње школе 395.246 КМ. 
Саобраћајне објекте највећим дијелом чине: путеви и улице (1.751.427 КМ) и 
вањска освјетљења, тротоари и ограде (102.472 КМ), а остале објекте највећим 
дијелом чине водоводи и канализација (2.375.151 КМ). 

Нето вриједност осталих грађевинских објеката (водовода) је прецијењена за износ 
од 139.679 КМ, јер је приликом обрачуна амортизације примијењена мања 
амортизациона стопа, (детаљније у тачки 6.2.2. извјештаја). 

У 2018. години, Општина Љубиње је извршила модернизацију јавне расвјете 
замјеном постојећих расвјетних тијела лед свјетиљкама и уградњу нових лед 
светиљки у укупној вриједности од 250.643 КМ, сходно одредбама Уговора 
закљученог са „Елнос БЛ“ д.о.о. Бања Лука (детаљније у тачки 6.3.2.2. извјештаја), 
а који подразумјева и одржавање у погону и сервисирање уређаја јавне расвјете у 
периоду трајања уговора. У Извјештају надзорног органа потврђено је да су радови 
изведени у складу са техничком документацијом и одредбама уговора, а у 
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Записнику комисије за технички пријем радова наведено је да су радови завршени 
11.07.2018. године; након чега је лед расвјета стављена у употребу. 

Замјена постојећих расвјетних тијела лед свјетиљкама и уградња нових лед 
свјетиљки није евидентирана у складу са чланом 20. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике, због чега је вриједност саобраћајних објеката (вањског освјетљења) 
потцијењена за износ од 250.643 КМ, а прецијењена су дугорочна разграничења за 
износ од 237.080 КМ и нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми 
за износ од 13.563 КМ.  

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се замјена постојећих 
расвјетних тијела лед свјетиљкама и уградња нових лед свјетиљки 
евидентира у складу са чланом 20. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике. 

Према достављеној информацији за потребе ревизије, Општина је у току године 
издавала у закуп пословни простор површине 32 м2 (у оквиру нове 
административне зграде Општине), као и дванаест канцеларија укупне површине 
390 м2 (у старој згради Општине), а чија је укупна бруто вриједност 82.533 КМ, 
исправка вриједности 13.624 КМ и нето вриједност 68.909 КМ.  

Имовина која се даје у закуп није исказана као инвестициона имовина, што није у 
складу са чланом 29. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама 
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и захтјевима МРС-ЈС 16 
Инвестициона имовина, параграфи 7, 20 и 26.  

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се имовина која се даје 
у закуп евидентира као инвестициона имовина у складу са чланом 29. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и захтјевима МРС-ЈС 
16  Инвестициона имовинa, параграфи 7, 20 и 26. 

Постројења и опрему највећим дијелом чине: превозна средства (213.723 КМ), 
опрема за образовање, науку, културу и спорт (213.930 КМ) и комуникациона и 
рачунарска опрема (17.682 КМ).  

Нематеријална произведена имовина исказана је у износу од 180.796 КМ бруто 
вриједности, исправке вриједности 83.549 КМ и нето вриједности 97.237 КМ. Бруто 
вриједност нематеријалнe произведенe имовинe чине: рачунарски програми 
(83.549 КМ) и остала нематеријална произведена имовина (97.237 КМ), а исправка 
вриједности се у цијелости односи на рачунарске програме. Осталу нематеријалну 
произведену имовину највећим дијелом чини: Просторни план Општине Љубиње за 
период 2011-2031. година (36.270 КМ) и Шумско-привредна основа из ранијег 
периода у износу од 29.817 КМ. 

Општина није примијенилa ревалоризациони модел вредновања код 
нематеријалнe произведенe имовинe чија је књиговодствена вриједност сведена на 
нула (рачунарски програми), што није у складу са чланом 41. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

Општина није процијенила корисни вијек употребе и није вршила обрачун 
амортизације код остале нематеријалнe произведенe имовинe (Просторни план 
Општине, Шумско-привредна основа из ранијег периода), што није у складу са 
чланом 30. став 3. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
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рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Због претходно наведеног 
исказана вриједност нематеријалне произведенe имовине је прецијењена најмање 
за износ од 42.512 КМ (Просторни план Општине 12.695 КМ и Шумско-привредна 
основа из ранијег периода 29.817 КМ), расходи по основу обрачуна амортизације у 
2018. години мање су исказани за износ од 1.813 КМ, а прецијењени су 
финансијски резултат текуће године за 1.813 КМ и финансијски резултат ранијих 
година најмање за износ од 40.698 КМ.  

Остала нематеријална произведена имовина је потцијењена за износ од 21.301 КМ 
који се односи на Шумску-привредну основу за приватне шуме на подручју 
Општине Љубиње за период 01.01.2018-31.12.2027. године (образложено у тачки 
6.1.2.1. извјештаја). 

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се:  
- примјењује ревалоризациони модел вредновања код нематеријалнe 

произведенe имовинe чија је књиговодствена вриједност сведена на 
нула у складу са чланом 41. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
кориснике буџета; 

- код остале нематеријалнe произведенe имовинe процијени корисни 
вијек употребе и врши обрачун амортизације у складу са чланом 30. 
став 3. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

Непроизведена стална имовина исказана је у износу од 6.639.988 КМ, а односи 
се на: пољопривредно земљиште (4.639.234 КМ) и остала природна добра (шуме) у 
износу од 2.000.754 КМ.  

У Главној књизи трезора Општине, земљиште није класификовано као 
пољопривредно земљиште, градско-грађевинско земљиште и остало земљиште 
како је то предвиђено Правилником о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, а у складу са чланом 14. 
Закона о уређењу простора и грађењу.  

Према достављеној информацији, у Општини се предузимају одређене активности 
у циљу укњиживања у власничке књиге (катастар и грунтовницу) непокретности 
евидентираних у пословним књигама Општине у складу са Законом о утврђивању и 
преносу права располагања имовином на јединице локалне самоуправе и Законом 
о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09 и 
95/11). 

Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми исказана је у 
износу од 700.295 КМ, а односи се на: пословне објекте и просторе у припреми 
(12.274 КМ), саобраћајне објекте у припреми (49.727 КМ) и остале објекте у 
припреми у износу од 638.294 КМ.  

Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми је прецијењена за износ 
од 213.563 КМ, од чега се износ од 200.000 КМ односи на евидентирану уплату 
трансфера за изградњу система за наводњавање на територији Општине Љубиње 
(образложено у тачки 6.1.2.2. извјештаја), а износ од 13.563 КМ односи на пет 
евиденираних и плаћених рачуна који су испостављени сходно Уговору о 
модернизацији система јавне расвјете (образложено у тачки 6.3.2.2. извјештаја). 
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6.3.2. Пословна пасива 

Пословна пасива је исказана у износу од 17.624.523 КМ, а односи се на: 
краткорочне обавезе и разграничења, дугорочне обавезе и разграничења и 
властите изворе.  

6.3.2.1. Краткорочне обавезе и разграничења  

Краткорочне обавезе и разграничења исказане су у износу од 325.425 КМ, а односе 
се на: краткорочне финансијске обавезе (95.469 КМ), обавезе за лична примања 
запослених (83.414 КМ), обавезе из пословања (108.467 КМ), обавезе за 
субвенције (18.000 КМ), обавезе за дознаке по основу права утврђених Законом о 
социјалној заштити (14.469 КМ), остале краткорочне обавезе (33 КМ) и краткорочне 
обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти у 
износу од 5.573 КМ. 

Краткорочне финансијске обавезе највећим дијелом чине обавезе по дугорочним 
зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана према: UniKredit Bank a.d. 
Banja Luka (32.259 КМ), Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina (53.303 КМ) и 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у износу од 4.908 КМ. 

Обавезе за лична примања запослених односе се на обавезе за: бруто плате 
запослених за мјесец децембар 2018. године (74.481 КМ) и бруто накнаде 
трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада (топли оброк) у 
износу од 8.933 КМ.  

Обавезе из пословања односе се на обавезе за: набавку роба и услуга (61.477 КМ), 
набавку сталне имовине (28.199 КМ) и порез и доприносе на терет послодаваца 
(485 КМ), као и обавезе према физичким лицима у износу од 18.306 КМ.  

Обавезе за субвенције односе се на обавезе у складу са Уговором о преузимању 
дуга од ЈП „Водовод“ које доспијевају у 2019. години (детаљније у тачки 6.3.2.2. 
извјештаја) и исте су прецијењене, а остале краткорочне обавезе потцијењене за 
износ од 18.000 КМ.  

Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица 
власти у износу од 3.017 КМ, које се односе на обавезе по основу грантова према 
СПКД „Просвјета“, Црвеном крсту и Општинској борачкој организацији из ранијег 
периода, нису евидентиране у складу са чланом 81. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике. 

До истека рока за израду и достављање годишњих финансијских извјештаја, 
обавезе Општине доспјеле на 31.12.2018. године измирене су у укупном износу од 
118.959 КМ, од чега: обавезе за лична примања запослених (65.508 КМ), обавезе 
из пословања (33.837 КМ), остале обавезе из пословања (5.692 КМ) и обавезе за 
дознаке у износу од 13.922 КМ.  

6.3.2.2. Дугорочне обавезе и разграничења  

Дугорочне обавезе и разграничења исказане су у износу од 1.085.503 КМ, а чине 
их: дугорочне обавезе по зајмовима и остале дугорочне обавезе.  

Дугорочне обавезе по зајмовима исказане су у износу од 735.898 КМ, а односе се 
на дугорочне обавезе по основу кредита код: UniKredit Bank a.d. Banja Luka из 
2013. године у износу од 139.551 КМ и Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina у 
износу од 542.349 КМ, као и дугорочне обавезе према Министарству 
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пољопривреде, шумарства и водопривреде по основу Уговора о намјенском 
кредиту за набавку система за санитацију из 2001. године у износу од 53.998 КМ.  

У 2018. години реализован је кредит код Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina у 
износу од 600.000 КМ, по фиксној каматној 3,94% годишње, на период од 10 
година. Кредит је намјењен за реализацију пројеката из Програма капиталних 
инвестиција на подручју Општине Љубиње. Скупштина општине је донијела Одлуку 
о дугорочном кредитном задужењу, а на кредитно задужење дата је сагласност 
Министарства финансија Републике Српске. 

Општина је објавила извјештај о стању дуга и гаранцијама на дан 31.12.2018. 
године у Службеном гласнику Републике Српске, уз кашњење у односу на рок 
дефинисан чланом 72. став 2. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 52/14 и 114/17). 

Остале дугорочне обавезе исказане су у износу од 349.605 КМ, а односе се на 
обавезе Општине према: ЗП „Електро-Херцеговина“ (111.000 КМ) и „Елнос БЛ“ 
д.о.о. Бања Лука (237.080 КМ), као и обавезе Народне библиотеке по основу 
репрограма дуга за електричну енергију у износу од 1.525 КМ. 

Општина је, 02.04.2018. године, са „Елнос БЛ“ д.о.о. Бања Лука закључила Уговор о 
модернизацији система јавне расвјете у градској дворани и модернизацији система 
јавне расвјете и одржавања у погону и сервису уређаја јавне расвјете у укупној 
вриједности од 250.643 КМ, са начином плаћања у 92,4 једнаке мјесечне рате у 
износу од 2.712,60 КМ.  

У 2016. години, Скупштина општине је усвојила План и роковник активности на 
превазилажењу новонастале ситуације у ЈП „Водовод“ на основу којег је Општина 
закључила Уговор о преузимању дуга за електричну енергију од ЈП „Водовод“ 
према ЗП „Електро-Херцеговина“ у износу од 180.000 КМ (у 120 мјесечних рата). 

6.3.2.3. Властити извори  

Властити извори средстава исказани су у износу од 16.213.595 КМ, а чине их: 
трајни извори средстава (6.841.237 КМ), финансијски резултат ранијих година 
(9.225.443 КМ) и финансијски резултат текуће године у износу од 146.915 КМ. 

Трајни извори средстава највећим дијелом се односе на имовину која не 
подлијеже обрачуну амортизације (земљиште, шуме и књиге у библиотекама код 
нижих буџетских корисника). 

По налазу ревизије финансијски резултат ранијих година треба кориговати најмање 
за износ од 40.698 КМ (тачка 6.3.1.4. извјештаја).  

6.3.3. Ванбилансна евиденција 

Ванбилансна актива и пасива, на дан 31.12.2018. године, исказане су у износу од 
767.461 КМ, у цијелости се односи на дате мјенице по основу узетих зајмова, а што 
је објелодањено у Напоменама уз финансијске извјештаје.  

6.4. Биланс новчаних токова 

У Билансу новчаних токова исказани су: приливи готовине из пословних активности 
1.871.581 КМ, одливи готовине из пословних активности 1.479.553 КМ, одливи 
готовине из инвестиционих активности 477.376 КМ, приливи готовине из активности 
финансирања 600.000 КМ и одливи готовине из активности финансирања 73.990 
КМ. Нето прилив готовине исказан је у износу од 440.662 КМ, готовина на почетку 
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обрачунског периода 161.772 КМ, остале промјене на салду готовине 350 КМ и 
готовина на крају обрачунског периода у износу од 602.784 КМ.  

Биланс новчаних токова није сачињен у складу са захтјевима МРС-ЈС 2 Извјештај о 
новчаним токовима, параграфи 22 и 25, јер су одливи готовине по основу 
трансфера између различитих јединица власти потцијењени а одливи готовине по 
основу издатака за нефинансијску имовину прецијењени за износ од 200.000 КМ 
(детаљније објашњено у тачки 6.1.2.2. извјештаја). 

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се у билансу новчаних 
токова одливи готовине из пословних и инвестиционих активности 
презентују у складу са захтјевима МРС-ЈС 2 Извјештај о новчаним 
токовима, параграфи 22 и 25. 

6.5. Временска неограниченост пословања 

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

Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се у Напоменама уз 
финансијске извјештаје објелодањују информације везано за сталност 
пословања, у складу са захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација финансијских 
извјештаја, параграфи 15(ц) и 38. 

6.6. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањена је информација о 
потенцијалним обавезама тј. да се код надлежних судова воде два судска спора. 
Објелодањена информација није потпуна јер не садржи информације о странкама 
у спору и вриједности спора, те није извршена процјена исхода судских спорова, 
што није у складу са захтјевима МРС-ЈС 19 Резервисања, потенцијалне обавезе и 
потенцијална имовина (параграф 100) и чланом 46. тачка 8. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника.  

Општина је за потребе ревизије доставила информацију у којој је наведено да су се 
против Општине, у 2018. години, водила два судска спора (у вези накнаде 
материјалне и нематеријалне штете и радних односа) укупне вриједности од 95.222 
КМ и да је у 2019. години код надлежног суда Општина пријавила потраживања 
према стечајном дужнику у износу од 18.590 КМ са припадајућим трошковима 
поступка.   

6.7. Напомене уз финансијске извјештаје 

Уз Консолидовани финансијски извјештај Општине сачињене су Напомене које, у 
највећој мјери, пружају неопходне опште податке о Општини, прописима за израду 
годишњег обрачуна, рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим 
политикама. Међутим, Напомене не садрже потпуна образложења у складу са 
чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и 
захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја и других релевантних 
стандарда, јер: 

- нису објелодањене неопходне додатне информације о структури: пореских и 
непореских прихода, расхода по основу кориштења роба и услуга, расхода 
обрачунског карактера, издатака за нефинансијску имовину и новчаних 
токова који произилазе из пословних активности, инвестиционих активности 
и активности финансирања; 
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- узроке значајних разлика у односу на план и претходне године (члан 46. 
став 5. правилника); 

- за сваку класу некретнина и опреме признатих у финансијским извјештајима, 
нису објелодањене информације о бруто књиговодственој вриједности и 
акумулираној исправци вриједности, као и корисном вијеку употребе или 
стопама амортизације у складу са захтјевима МРС-ЈС 17 Некретнине, 
постројења и опрема, параграф 88; 

- није објелодањена информација о износу камата које доспијевају за 
плаћање у 2019. години, како је дефинисано чланом 46. тачка 8. Правилника 
о финансијском извјештавању буџетских корисника и чланом 82. став 5. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

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

 

 

Ревизијски тим 

Драган Милошевић, с.р. 

 

Стоја Чвокић, с.р. 

 

Милијана Стојаковић Обрадовић, с.р. 
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