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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију Консолидованог годишњег финансијског извјештаја Града 
Требиње 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 годишњи финансијски извјештај Града Требиње 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 3. извјештаја: 

Попис имовине и обавеза на дан 31.12.2018. године, Град Требиње није 
организовао и извршио у складу са одредбама  Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза јер није извршено усаглашавање књиговодственог стања са 
стварним стањем имовине и обавеза, није исказан преглед количинских и 
вриједносних разлика између стварног и књиговодственог стања имовине и 
обавеза, пописом нису обухваћени дати аванси, акције и активна временска 
разграничења и пописне листе нису потписане од стране одговорних лица.  

Као што је наведено под тачком 6. извјештаја: 

Град Требиње приликом сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја за 
2018. годину није извршио консолидацију како је прописано чланом 123. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике, јер није извршио укључивање значајног дијела 
јавних установа и јавних предузећа који су под контролом или значајним утицајем 
ентитета. 

Као што је наведено под тачкама 6.1.2.1, 6.1.2.2. и 6.3.1.1. извјештаја: 

Потцијењени су остали некласификовани расходи, а прецијењена је позиција 
грантова у износу од 165.901 КМ, јер су расходи роба и услуга у износу од 
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239.572 КМ пoгрeшнo класификовани у оквиру позиције грантова, а грантови у 
износу од 73.671 КМ су погрешно класификовани у оквиру расхода роба и 
услуга, што није у складу са чланом 95. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике. 

Остали издаци су мање исказани за износ од  940.919 КМ, јер за дио датих 
аванса у земљи, који се затварају у сљедећој или наредним годинама, нису 
евидентирани остали издаци сходно члану 79. тачка (4) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама 
за буџетске кориснике. 

Као што је наведено под тачкама 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1.1, 6.3.2.1. и 6.3.2.3. 
извјештаја: 

Прецијењени су трајни извори средстава, а потцијењени приходи обрачунског 
карактера за износ од 65.000 КМ, због тога што је донирано земљиште од 
физичког лица исказано преко трајних извора. Наведено није у складу са чланом 
109. став 3) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

Није извршено резервисање расхода и обавеза за отпремнине у најмањем 
износу од 230.892 КМ, сходно захтјевима параграфа 22, 97. и 98. МРС ЈС 19 –
Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина, параграфом 155. 
тачка (а) МРС ЈС 25 – Примања запослених и чланом 84. став 1) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама 
за буџетске кориснике. 

Прецијењена су краткорочна потраживања и финансијски резултат текуће 
године, а потцијењени су расходи обрачунског карактера за износ од 167.300 
КМ, јер на дан 31.12.2018. године није вршена процјена наплативости 
краткорочних потраживања старијих од 12 мјесеци, сходно члану 73. Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике.  

Као што је наведено под тачкама 6.1.2.1. и  6.3.1.4. извјештаја: 

Прецијењени су расходи за уређење јавних површина, а потцијењена је 
вриједност пословних објеката и простора у припреми за износ од 14.854 КМ, јер 
су трошкови припреме земљишта за потребе изградње нoвoг објекта погрешно 
признати као расходи за уређење јавних површина.  

Прецијењена је вриједност нeмaтeриjaлне прoизвeдeне имoвине, а потцијењени 
су пословни објекти и простори у прибављању за најмање 90.000 КМ, јер су 
погрешно евидентирани трошкови по основу пројектне документације за 
изградњу објеката и саобраћајница у оквиру нeмaтeриjaлне прoизвeдeне 
имoвине.  Наведено није у складу са параграфима 30. и 31. МРС ЈС 17- 
Некретнине, постројења и опрема.  

Због погрешне класификације прецијењена су остала природна добра (шуме), а 
потцијењена биолошка имовина (вишегодишњи засади) за износ од 64.948 КМ, 
што није у складу са чланом 22. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Прецијењена су улагања у развој, а потцијењена улагања у остале објекте за 
износ од 19.136 КМ, јер су извршена улагања у изградњу објекта за потребе 
Јавне установе Техничка школа Требиње погрешно класификована у оквиру 
улагања у развој. 
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Такође, прецијењена је вриједност опреме, а потцијењена је позиција опреме у 
прибављању за износ од 113.701 КМ, јер набавка опреме за електроенергетску 
ефикасност није завршена и иста је погрешно класификована у оквиру опреме. 
Наведено није у складу са чланом 38. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике. 

Као што је наведено под тачкама 6.1.3. и  6.2.3. извјештаја:  

Позитиван финансијски резултат за период 01.01-31.12.2018. године прецијењен 
је најмање за износ од 318.338 КМ, јер су потцијењени расходи обрачунског 
карактера за износ од 398.192 КМ и приходи обрачунског карактера за 65.000 
КМ, а прецијењени расходи по основу коришћења роба и услуга за 14.854 КМ. 

Као што је наведено под тачкама 6.3.2.2. и 6.3.2.3. извјештаја:  

Прецијењени су дугорочно разграничени приходи, а потцијењен је финансијски 
резултат ранијих година за износ од 35.365 КМ, због тога што су у оквиру 
дугорочно разграничених прихода исказане примљене донације у ранијем 
периоду. Наведено није у складу са чланом 109. став 3) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама 
за буџетске кориснике. 

Као што је наведено под тачком 6.4. извјештаја:  

У ванбилансној евиденцији нису евидентиране пословне промјене које се односе 
на неповучена кредитна средства у износу од 2.424.261 КМ како је прописано 
чланом 92. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

Као што је наведено под тачком 6.8. извјештаја: 

Напомене уз финансијске извјештаје не задовољавају захтјеве МРС ЈС 1 - 
Презентација финансијских извјештаја и одредбе члана 46. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника јер не садрже потпуна 
објелодањивања додатних информација. 

Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањено је, да су финансијски 
извјештаји Града Требиње састављени у складу са начелом сталности 
пословања.  

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 

Градоначелник је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских 
извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни 
сектор и Међународним стандардима финансијског извјештавања. Ова 
одговорност обухвата: осмишљавање, примјену и одржавање интерних контрола 
које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја који 
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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, 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, 31.12.2019. 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 Града Требиње 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 Граду 
Требиње 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 тачком 3. извјештаја: 

Није донесен Просторни план Града Требиње сходно члану 38. став 2) и члану 
189. став 1) Закона о уређењу простора и грађењу.  

Путни налози за возила и путни налози за службена путовања запослених нису 
попуњавани сходно одредбама Правилника о обрасцу, садржају и начину 
попуњавања путних налога и Уредбе о накнадама за службена путовања у 
земљи и иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске. 

Као што је наведено под тачком 4. извјештаја: 

Јавне набавке роба и услуга нису провођене у складу са Законом о јавним 
набавкама јер за набавке роба и услуга, медијског праћења и оглашавања, 
превоза учесника у извођењу културних манифестација и њиховог смјештаја, 
превоза чланова спортских клубова и услуга репрезентације, нису провођени 
поступци јавних набавки. Вршено је дијељење набавки за изградњу, 
реконструкцију и набавку материјала за јавну расвјету, изградње и одржавање 
оборинске одводње, канала и канализације, адаптације канцеларијских 
просторија, реконструкције и санације пословних простора, молерских радова. 
Такође, банкарска гаранција није прибављена за набавку комуналне опреме у 
складу са захтјевима из тендерске документације, уговори нису закључивани у 
складу са тендерском документацијом и није провођена е-аукција. 

Као што је наведено под тачком 6.1.1.1. извјештаја: 

Град Требиње није сачинио посебне планове утрошка средстава остварених од 
посебних водних накнада и није обезбиједио сагласности од Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске за Програм 
утрошка намјенских средстава од воде, што није у складу са чланом 195. Закона 
о водама.  
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Није донесен посебан План утрошка средстава за финансирање посебних мјера 
заштите од пожара за 2018. годину, што није у складу са чланом 81. став 2) 
тачка (б) Закона о заштити од пожара и није сачињен извјештај о утрошку 
средстава од концесионих накнада.  

Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја: 

Скупштина Града није донијела Стратегију развоја локалних путева и улица у 
насељу у складу са чланом 13. став 4) Закона о јавним путевима. 

Одговорност руководства за усклађеност 

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

Одговорност ревизора за ревизију усклађености 

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

Бања Лука, 31.12.2019. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се градоначелнику Града Требиње да обезбиједи да се: 

1. попис имовине и обавеза врши 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 Града, укључују финансијски 
извјештаји јавних установа и јавних предузећа које су под контролом или 
значајним утицајем ентитета, сходно одредбама члана 123. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике; 

3. евиденције у вези са признавањем и исказивањем: расхода, донација, 
нефинансијске имовине и ванбилансне имовине врше у складу са 
Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, Правилником о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана 
за буџетске кориснике и МРС ЈС 17 – Некретнине, постројења и опрема; 

4. врши резервисање расхода по основу обавеза за отпремнине у складу са 
захтјевима параграфа 22, 97. и 98.  МРС ЈС 19 – Резервисања, 
потенцијалне обавезе и потенцијална имовина, параграфом 155. тачка 
(а) МРС ЈС 25 – Примања запослених и евидентирају у складу са чланом 
84. став 1) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике; 

5. у Напоменама уз финансијске извјештаје врше потпуна објелодањивања 
додатних информација у складу са захтјевима МРС ЈС 1 - Презентација 
финансијских извјештаја и чланом 46. Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника. 

Препоручује се директорима Јавне установе Дом младих Требиње и Јавне 
установе Туристичка организација Града Требиње да обезбиједе да се: 

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

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

2. примљене донације које нису условљене, класификују сходно члану 109. 
став 3) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

Препоручује се директору Јавне установе Техничке школе Требиње да 
обезбиједи да се: 

3. улагања у остале објекте класификују у складу са чланом 20. Правилника 
о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана 
за буџетске кориснике. 
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Препоруке везане за усклађеност пословања 

Препоручује се градоначелнику Града Требиња да обезбиједи да се: 

1. успостави интерна ревизија сходно члану 19. Закона о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и проведу 
друге активности у складу са дијелом одредби наведеног закона; 

2. путни налози за возила и путни налози за службена путовања запослених  
попуњавају сходно одредбама Правилника о обрасцу, садржају и начину 
попуњавања путних налога и Уредбе о накнадама за службена путовања 
у земљи и иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске 
и за службена возила, утврде нормативи потрошње горива; 

3. пословање са готовим новцем врши сходно Уредби о условима и начину 
плаћања готовим новцем; 

4. поступци јавних набавки проводе у складу са Законом о јавним 
набавкама; 

5. доносе планови утрошка средстава остварених по основу накнада за 
воде у складу са чланом 195. Закона о водама и средстава остварених за 
финансирање посебних мјера заштите од пожара у складу са чланом 81. 
став 2) тачка (б) Закона о заштити од пожара и извјештај о коришћењу 
средства од накнада за уређење грађевинског земљишта и концесионих 
накнада.  

Препоручује се Скупштини Града Требиње да обезбиједи да се:  

1. донесе Просторни план Града сходно  члану 38. став 2) и члану 189. став 
1) Закона о уређењу простора и грађењу; 

2. донесе Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу у складу са 
чланом 13. став 4) Закона о јавним путевима. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ  

 Закон о буџетском систему Републике Српске;  

 Закон о фискалној одговорности у Републици Српској;  

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

 Закон о локалној самоуправи;  

 Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе;  

 Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе;  

 Закон о систему јавних служби;  

 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;  

 Закон о јавним набавкама;  

 Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске;  

 Закон о уређењу простора и грађењу и Одлука о уређењу простора и 
грађевинском земљишту;  

 Закон о водама;  

 Закон о јавним путевима;  

 Закон о концесијама;  

 Закон о заштити од пожара;  

 Закон о комуналним таксама;  

 Закон о комуналним дјелатностима;  

 Закон о спорту;  

 Закон о социјалној заштити;  

 Закон о јединственом систему за мултилатералне компензације и цесије; 

 Правилник о категоризацији спортова у Републици Српској;  

 Правилник о обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога, за 
службена возила; 

 Правилник  о условима и начину кориштења е-аукције; 

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

 Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем; 

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

 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

10 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Града Требиње за период  

01.01-31.12.2018. године 

 

 

V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Град Требиње (у даљем тексту: Град) остварује своје надлежности у складу са 
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16) и обухвата 18 мјесних заједница у којима живи око 31.400 становника. 
Према Одлуци Владе Републике Српске о степену развијености за 2018. годину, 
сврстан је у групу развијених јединица локалне самоуправе. 

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

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

Из буџета Града финансирани су и нижи буџетски корисници у Требињу: Јавна 
установа (у даљем тексту: ЈУ) Центар за социјални рад, ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање дјеце ''Наша радост'', ЈУ Центар за информисање и 
образовање, ЈУ  Дом младих, ЈУ Културни центар, ЈУ Агенција за развој малих и 
средњих предузећа, ЈУ Туристичка организација Града Требиње, ЈУ Требиње 
спорт, ЈУ Гимназија ''Јован Дучић“, ЈУ Центар средњих школа, ЈУ Техничка 
школа, ЈУ Народна библиотека, ЈУ Матична музејска установа „Музеј 
Херцеговине“ и ЈУ Музичка школа. 

Ревизијом је обухваћен консолидовани финансијски извјештај Града који укључује 
финансијске извјештаје Градске управе и поједине трансакције нижих буџетских 
корисника. 

Финансијске трансакције у Главној књизи трезора Града (у даљем тексту: ГКТ) се 
евидентирају у оквиру фонда 01 (буџет у ужем смислу), фонда 02 (фонд прихода 
по посебним прописима), фонда 03 (фонд грантова), фонда 04 (фонд средстава 
приватизације и сукцесије) и фонда 05 (фонд за посебне пројекте). 

Град је у законски прописаном року доставио примједбу на Нацрт извјештаја о 
проведеној финансијској ревизији. Примједба је прихваћена, али нема утицаја на 
закључке нити дато мишљење.   

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 Консолидованих финансијских извјештаја Града за 2014. годину и дато 
је 12 препорука. Провјера статуса препорука извршена је у 2017. години о чему 
је сачињен извјештај број: ИП022-17 од 12.12.2017. године у коме је 
констатовано да су три препоруке проведене, четири препоруке дјелимично 
проведене и пет препорука није проведено.  

Током ове ревизије утврђено је да дио непроведених и дјелимично проведених 
препорука  није проведен, а односи се на: 

 попис имовине и обавеза (тачка 3. извјештаја); 

 признавање расхода по основу путовања и смјештаја (тачка 3. 
извјештаја); 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Града Требиње  за период  

01.01-31.12.2018. године 

 11 

 

 примјену Закона о јавним набавкама (тачка 4. извјештаја); 

 анaлизу стeпeнa зaвршeнoсти нефинансијске имовине у сталним 
средствима у припреми и њихов рачуноводствени третман  (тачка 6.3.1.4. 
извјештаја). 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Организација и функционисање система интерних контрола Града дефинисани 
су Статутом Града, Пословником о раду Скупштине Града, Правилником о 
организацији и систематизацији радних мјеста, Правилником о интерним 
контролама и интерним контролним поступцима и другим актима.  

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
Градске управе дефинисана су: подручја одговорности, надлежности органа, те 
начини финансирања и функционисања Града. Наведеним правилником у 
Градској управи систематизована су 173 радна мјеста за 257 извршилаца, а на 
дан 31.12.2018. године у Градској управи био је ангажован 231 извршилац. 
Током године закључена су три уговора о обављању приправничког стажа.  
Код нижих буџетских корисника ангажовано је укупно 223 извршиоца.  
На основу проведеног Јавног позива и комисијских процедура, дана 25.12.2018. 
године, закључени су споразуми о престанку радног односа са седам запослених 
радника. Споразумима је дефинисано да ће се исплата отпремнина у укупном 
износу од 230.892 КМ вршити у двије рате и то прва рата до 31.01.2019. године и 
друга рата до 31.03.2019. године. Средства за исплату отпремнина су планирала 
у буџету за 2019. годину, рјешења су издата у 2018. години (тачке 6.2.2. и 6.3.2.1. 
извјештаја).    

Град није успоставио јединицу интерне ревизије иако је сходно члану 19. Закона 
о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број 91/16) био у обавези. Систем 
финансијског управљања и контроле у Граду није успостављен. Сходно члану 14. 
став 1) наведеног закона именовано је одговорно лице за успостављање, 
спровођење и развој финансијског управљања и контроле, али због кадровских 
измјена не обавља наведену функцију. Због наведеног није сачињен план рада за 
успостављање и развој финансијског управљања и контрола за 2018. годину, 
нису сачињене Изјаве у вези достигнутог степена развоја система интерних 
финансијских контрола за 2018. годину и Изјаве о планираним мјерама за 
успостављање недостигнутог нивоа развоја система интерних финансијских 
контрола за 2018. годину, те нису описани процеси који се проводе и није 
састављена књига/мапа пословних процеса, сходно Упутству о начину и поступку 
успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 99/17).  

Ревизијом је утврђено да попис имовине и обавеза на дан 31.12.2018. године, 
Град није организовао и извршио у складу са одредбама Правилника о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза („Службени гласник Републике Српске“ број, 45/16 – у 
даљем тексту: Правилник). Прије отпочињања пописа нису извршене потребне 
припремне радње сходно члану 15. став 1) и 2) Правилника, због чега пописна 
комисија није преузела од појединих одјељења потребну документацију за попис 
потраживања од продаје у земљи као и судске спорове. Није извршено 
усаглашавање књиговодственог стања са стварним стањем: новчаних средстава, 
потраживања, грађевинских објеката у припреми, опреме, моторних возила и 
трајних извора, што није у складу са чланом 3. тачка (1) и (2) Правилника. 
Усаглашавања су вршена током провођења ревизије. Пописом нису обухваћени 
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дати аванси, акције и активна временска разграничења што није у складу са 
чланом 4. став 2) Правилника. У ЈУ Дом младих Требиње, имовина није означена 
инвентурним бројевима, декларацијама, бар-кодовима или другим прописаним 
ознакама сходно члану 15. став 2) тачка (4) Правилника. У ЈУ Туристичка 
организација Града Требиње, комисија за попис није потписала све пописне 
листе.  
Влада Републике Српске је 5.10.2017. године донијела Одлуку о преносу права 
својине на покретној имовини ранијег привредног друштва Индустрија конфекције 
„Новотекс“ а.д. Требиње на Град укупне вриједности од 782.972 КМ. Наведена 
имовина на дан 31.12.2018. године није пописана нити се води у помоћној 
аналитичкој евиденцији. 

Регистар уговора закључених за набавку нефинансијске имовине није ажуриран, 
а успостављене контроле за праћење инвестиција нису вршене на начин да 
обезбиједе да се приликом извођења грађевинских радова поштују рокови 
дефинисани уговорима.  

Ступањем на снагу Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број 40/13), јединице локалне самоуправе су биле дужне да 
до 03.05.2016. године донесу просторне планове, а урбанистичке планове 
најдаље у року од двије године од дана усвајања просторног плана јединица 
локалне самоуправе. У 2018. години није донесен Просторни план Града 
Требиње сходно члану 38. став 2) и члану 189. став 1) наведеног закона. 

Препоручује се Скупштини Града да донесе Просторни план Града сходно  
члану 38. став 2) и члану 189. став 1) Закона о уређењу простора и 
грађењу. 

Правилник о коришћењу службених возила и властитих возила у службене сврхе 
из 2006. године није ажуриран са новом организацијом Градске управе. Град није 
утврдио нормативе утрошка горива на основу којих би се пратила одступања 
просјечне мјесечне потрошње од утврђених норматива, те није успоставио 
контролне поступке за праћење потрошње горива. Дио трошкова горива (мањи 
износ) правдани су на основу готовинских рачуна, што није у складу са Уредбом о 
условима и начину плаћања готовим новцем („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 82/12 и 10/14). Путни налози за службено путовање за запослене 
не садрже информације о времену поласка и доласка, као и извјештај о 
извршеном путовању, што није у складу са Уредбом о накнадама за службена 
путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном сектору Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 73/10). Путни налози за 
службена возила не садрже информације о: времену поласка и доласка, 
пређеним километрима, броју лица у возилу, те потпис лица које је управљало 
возилом, што није у складу са  Правилником о обрасцу, садржају и начину 
попуњавања путног налога (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/17).  

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се: 

 успостави интерна ревизија у складу са чланом 19. Закона о 
систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске и проведу друге активности у складу са дијелом 
одредби наведеног закона;  

 попис имовине и обавеза врши у складу са чланом 3. тачка (1) и (2), 
чланом 4. став 2), чланом 15. став 2) тачка (4) и став 3) Правилника 
о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза; 
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 врши правдање трошкова готовинским рачунима у складу са  
Уредбом о условима и начину плаћања готовим новцем и 

 путни налози за службено путовање за запослене попуњавају у 
складу са Уредбом о накнадама за службена путовања у земљи и 
иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске, а 
путни налози за службена возила у складу са Правилником о 
обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога за службена 
возила, утврде нормативи потрошње горива и сва потрошња 
горива правда улазним фактурама. 

Сходно наведеном и у даљим налазима извјештаја, успостављени систем 
интерних контрола није функционисао на начин да у потпуности обезбиједи 
истинито и фер извјештавање и усклађеност пословања са важећим законима и 
прописима. 

4. Набавке 

Град је за 2018. годину планирао набавке укупне вриједности од 5.076.207 КМ без 
пореза на додату вриједност (у даљем тексту ПДВ), од тога набавке роба 
(968.262 КМ), радова (3.281.598 КМ) и услуга (826.347 КМ). Према сачињеном 
извјештају о реализацији, у току године проведене су јавне набавке у вриједности 
од 5.275.620 КМ без ПДВ-а. 
Ревизијом је обухваћено 10 различитих поступака реализоване вриједности од 
1.592.157 КМ без ПДВ-а и утврђене су сљедеће неусклађености са Законом о 
јавним набавкама (у даљем тексту: Закон): 

 У већини проведених отворених поступака прихваћене цијене понуда  су 
знатно веће од наведених у тендерској документацији (изградња јавне 
расвјете планирана 170.940 КМ, понуђена 270.824 КМ; набавка и уградња ЛЕД 
свјетиљки планирана 333.333 КМ, понуђена 393.790 КМ; изградња атлетске 
стазе планирана 760.683 КМ, понуђена 804.068 КМ), а Град није поништио  
поступке јавних набавки сходно члану 69. став 2) под (е) Закона. Поред 
наведеног, набавка изградње атлетске стазе није предвиђена планом јавних 
набавки, што није у складу са чланом 17. тачка (1) Закона. 

 У поступку додјеле уговора путем отвореног поступка, преговарачког поступка 
са објавом обавјештења о набавци и конкурентског захтјева за доставу 
понуда, гдје је критериј најнижа цијена понуде, Град није предвидио 
провођење е-аукције, како је дефинисано чланом 10. Правилника о условима 
и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, број 66/16).  

 Град је провео више директних споразума за исти предмет набавке, те је 
премашио вриједносни разред за примјену директног споразума код набавки: 
изградње, реконструкције и набавке материјала за јавну расвјету (766.245 
КМ), промотивног материјала, промотивних каталога, поклон пакета за 
ученике (31.611 КМ), изградње и одржавање оборинске одводње, канала и 
канализације (85.114 КМ), санације и насипање макадамских путева и крпање 
ударних рупа на асфалту (48.686 КМ), адаптације канцеларијских просторија, 
реконструкције и санације пословних простора, молерских радова (124.851 
КМ), набавке компјутера, компјутерске опреме, мреже и припадајуће опреме 
(61.327 КМ), израде пројеката, УТ услова и техничког пријема зграда, те 
околног уређења зграда (64.181 КМ), израде пројеката везаних за 
саобраћајнице и уређење јавних површина (54.163 КМ) и израде пројеката 
везаних за еколошке дозволе и елабората енергетске ефикасности (21.819 
КМ). 
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 Нису проведени поступци јавних набавки за услуге: медијског праћења и 
оглашавања у најмањем износу од 50.863 KM, превоза учесника културних 
манифестација и њиховог смјештаја, превоза чланова спортских клубова и 
услуга репрезентације, што није у складу са чланом 6. Закона. 

 За дио набавки присутна су значајна прекорачења уговорених рокова за 
извршење посла што није у складу са тендерском документацијом. За набавку 
комуналне опреме, банкарска гаранција није прибављена у складу са 
захтјевима из тендерске документације и уговора сходно члану 72. тачка (3) 
став д) Закона.  

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи, да се примјена поступака 
јавних набавки врши у складу са Законом о јавним набавкама. 

5. Припрема и доношење буџета 

Скупштина Града је донијела Одлуку о усвајању буџета Града и Одлуку о 
извршењу буџета Града у износу од 26.093.000 КМ. 
Дана 26.07.2018. године Скупштина Града донијела је Одлуку о усвајању 
ребаланса буџета Града и Одлуку о измјени Одлуке о извршењу буџета Града, у 
износу од 28.980.000 КМ у оквиру којих су планирана и неутрошена намјенска 
средства у износу од 807.030 КМ. Одлуком о расподјели неутрошених намјенских 
средстава из 2017. године, средства су распоређена као помоћ за санацију 
посљедица пожара у износу од 19.830 КМ и за суфинансирање пројекта 
наводњавања требињског и Поповог поља у износу од 787.200 КМ. 
Одлуку о усвајању Другог ребаланса буџета Града и Одлуку о измјени Одлуке о 
извршењу буџета Града за 2018. годину донијела је Скупштина Града у износу од 
27.751.660 КМ (приходи 22.477.065 КМ, грантови 57.826 КМ, трансфери 1.351.812 
КМ, примици за нефинансијску имовину 2.038.000 КМ, примици од финансијске 
имовине 21.000 КМ, примици од задуживања 397.860 КМ, остали примици 601.067 
КМ и неутрошена намјенска средства 807.030 КМ). 
Средства у износу од 27.751.660 КМ одобрена су за: текуће расходе (20.518.470 
КМ), трансфере између и унутар јединица власти (80.400 КМ), издатке за 
нефинансијску имовину (5.149.723 КМ), издатке за отплату дугова (1.436.000 КМ) 
и остале издатке (567.067 КМ). Након другог ребаланса буџета, проведено је 7 
реалокација у складу са донесеним закључцима.  

На буџет и ребаланс буџета сагласност је дало Министарства финансија 
Републике Српске.  

6. Финансијски извјештаји  

При сачињавању Kонсолидованог финансијског извјештаја за 2018. годину, Град 
није извршио консолидацију како је прописано чланом 123. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама 
за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број: 115/17 и 
118/18), јер није извршено укључивање ентитета који су под контролом или 
значајним утицајем ентитета: ЈУ Базени, ЈУ Екологија и безбиједност, ЈЗУ Дом 
здравља, ЈЗУ Апотека, Фонд солидарности, Аграрни фонд Града Требиње и 
јавних предузећа: Јавно комунално предузеће Паркинг сервис д.о.о. додавањем 
нето имовине/капитала из њихових биланса стања у Консолидовани биланс 
стања Града. Град је у Консолидовани финансијски извјештај извршио додавање 
нето имовине/капитала из биланса стања Јавног предузећа Комунално а.д. 
Требиње и Јавног предузећа за комуналну хидротехнику Водовод а.д. Требиње. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Града Требиње  за период  

01.01-31.12.2018. године 

 15 

 

У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањена је информација везано 
за активности на Пројекту “Живот на граници БиХ/ЦГ - Старе стазе безвременог 
насљеђа и традиције“, који се реализује у Требињу, Билећи, Плужинама и 
Никшићу. Процијењена вриједност Пројекта износи 648.773 КМ, од чега са 84,86% 
у суфинансирању учествује Европска комисија, а преостали дио суфинансира ЈУ 
Културни центар са партнерима (Град Требиње, Удружења грађана „Центар за 
развој Херцеговине“ и „Home“, JУ Цeнтaр зa културу Плужинe, невладине 
организације „Женска акција“ Никшић и „Удружење издавача и књижара Црне 
Горе“). Главни водитељ Пројекта је ЈУ Културни центар Требиње, који је за 
потребе Пројекта отворио посебан намјенски рачун ван ГКТ (по налогу делегације 
европске комисије), а који је консолидован у годишњем финансијском извјештају. 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се у Консолидовани 
финансијски извјештај Града укључују финансијски извјештаји јавних 
предузећа и јавних установа које су под контролом или значајним 
утицајем ентитета сходно одредбама члана 123. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

6.1. Извјештај о извршењу буџета 

Извршење буџета Града за период 01.01-31.12.2018. године исказано је у 
обрасцу Периодични извјештај о извршењу буџета (у даљем тексту: ПИБ) на 
рачуноводственом фонду 01 и обрасцу Периодични извјештај о извршењу по 
рачуноводственим фондовима (у даљем тексту: ПИФ). Према обрасцу ПИБ 
буџетски приходи и примици исказани су у износу од 23.920.429 КМ, а извршење 
буџетских расхода и издатака исказано је у износу од 24.704.891 КМ, што је у 
оквиру другог ребаланса буџета. Разлика наведених прихода и расхода 
представља буџетски дефицит (784.462 КМ). Исказано нето финансирање 
представља збир нето примитака од финансијске имовине, задуживања, осталих 
нето примитака и нераспоређених средстава из ранијег периода (284.543 КМ). 
Исказана негативна разлика у финансирању (1.069.005 КМ) представља збир 
буџетског дефицита и негативног финансирања.  

Скупштина Града је донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о извршењу буџета 
Града у периоду 01.01-31.12.2018. године. Наведени извјештај сачињен је у 
складу са одредбама Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о 
извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број: 100/13 и 15/17).  

Скупштина Града је донијела Oдлуку o пoкрићу дeфицитa буџeтa Грaдa зa 2018. 
гoдину уз смaњeњe буџeтскe пoтрoшњe („Службени гласник Града Требиње“, 
број 5/19). 

Сходно члану 30. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15 и 62/18) Град је сачинио План 
измирења обавеза пренесених из претходног периода, на који је Фискални савјет 
Републике Српске дао Мишљење и оцијенио да су предложене мјере за 
измирење неизмирених обавеза реалне и проводиве. Скупштина Града усвојила 
је предложени План мјера. 

6.1.1. Приходи и примици 

Приходи и примици у Консолидованом извјештају о извршењу буџета за период 
01.01-31.12.2018. године исказани су у износу од 26.977.105 КМ, од чега су 
приходи исказани у износу од 23.955.456 КМ, а примици у износу од 3.021.648 КМ. 
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6.1.1.1. Приходи 

Приходи су исказани у износу од 23.955.456 КМ, а односе се на: фонд 01 
(23.105.679 КМ), фонд 02 (7.000 КМ), фонд 03 (72.111 КМ), фонд 04 (300.000 КМ) 
и фонд 05 (470.666 КМ). Чине  их: порески приходи, непорески приходи, грантови 
и трансфери између или унутар јединица власти. 

Порески приходи исказани су у износу од 10.654.729 КМ, а највећим дијелом их 
чине приходи по основу пореза на лична примања и прихода од самосталне 
дјелатности (1.735.565 КМ), приходи на имовину (564.999 КМ), индиректни порези 
(8.337.708 КМ) и порези на добитке од игара на срећу (9.605 КМ). 

Непорески приходи исказани су у износу од 11.041.162 КМ и у односу на други 
ребаланс буџета нижи су за 8%. Највећим дијелом се односе на приходе по 
основу: закупа објеката (226.585 КМ), земљишне ренте (1.103.210 КМ), 
административних накнада и такси (144.307 КМ), комуналних накнада и такси 
(1.313.646 КМ), накнада по разним основама (7.453.000 КМ), пружања јавних 
услуга (709.744 КМ), новчаних казни (21.315 КМ) и осталих непореских прихода 
(62.524 КМ). 

Приходи од давања у закуп објеката исказани су у износу од 226.585 КМ, а 
односе се на приходе по основу закупа објеката Градске управе (202.619 КМ) и ЈУ 
Културног центра Требиње (23.966 КМ). Објекти су дати у закуп на основу 
критеријума дефинисаних у Одлуци о издавању у закуп пословних зграда, 
пословних, магацинских и осталих просторија и гаража у својини Града Требиње 
(„Службени гласник Града Требиње“, број 5/18). 

Приходи од земљишне ренте исказани у износу од 1.103.210 КМ, остварују се на 
основу Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту (''Службени гласник Града Требиње'', број: 2/16, 6/17 и 2/18) и Одлуке 
о утврђивању основице за обрачун ренте (''Службени гласник Града Требиње'', 
број 2/18).  

Комуналне накнаде и таксе исказане су у износу од 1.313.646 КМ, а углавном се 
односе на комуналне таксе за: фирму (677.611 КМ), коришћење простора на 
јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе (171.758 
КМ), приређивање музичког програма у угоститељским објектима (57.910 КМ), 
коришћење рекламних паноа (28.384 КМ), коришћење простора за паркирање 
моторних возила (211.077 КМ), боравишне таксе (151.873 КМ). Комуналне 
накнаде и таксе се обрачунавају у складу са Законом о комуналним таксама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 4/12) и према Одлуци о комуналним 
таксама са Тарифама комуналних такси („Службени гласник Града Требиња“, 
број: 2/18 и 9/18). Боравишне таксе остварују се у складу са одредбама Закона о 
боравишној такси и Одлуком о боравишној такси („Службени гласник Града 
Требиње“, број: 3/16, 6/10 и 2/19). 

Накнаде по разним основама највећим дијелом се односе на накнаде за:  

 уређење градског грађевинског земљишта (2.573.960 КМ), остварују се по 
основу Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 40/13, 2/15, 106/15 и 3/16), Правилника о обрачуну накнада 
трошкова уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник 
Републике Српске“, број 34/14) и Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту (''Службени гласник Града Требиње'', број: 2/16, 6/17 и 2/18). 

 коришћење минералних сировина (22.355 КМ), остварују се по основу Закона 
о концесијама („Службени гласник Републике Српске'', број: 59/13 и 16/18);  
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 посебне мјере за заштиту од пожара (129.982 КМ), остварују се по основу 
Закона о заштити од пожара (''Службени гласник Републике Српске“, број 
71/12);   

 воде (525.925 КМ), остварују се по основу Закона о водама (''Службени 
гласник Републике Српске“, број: 50/06, 92/09,121/12 и 74/17);  

 коришћење кoмунaлних дoбaрa oд oпштeг интeрeсa (1.051.520 KM), остварују 
се по основу Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17), Одлуке о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Града Требиње“, број: 6/14, 8/17 и 9/18) и 
Одлуке о утврђивању вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за 
2018. годину („Службени гласник Града Требиње“, број 3/07); 

 коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије 
(1.354.278 КМ), остварују се по основу Закона о накнадама за коришћење 
природних ресурса у сврху производње електричне енергије („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 52/14 и 15/16); 

 коришћење електроенергетских објеката - концесионе накнаде (1.702.723 
КМ), остварују се по основу Закона о концесијама („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 59/13 и 16/18). 

Град није сачинио планове утрошка средстава остварених од посебних водних 
накнада и није обезбиједио сагласности од Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске за План утрошка намјенских 
средстава од воде, што није у складу са чланом 195. Закона о водама. Није 
донесен посебан План утрошка средстава за финансирање посебних мјера 
заштите од пожара за 2018. годину којег усваја Скупштина Града, што није у 
складу са чланом 81. став 2) тачка (б) Закона о заштити од пожара. 
Из остварених прихода од: ренте, накнаде за уређење грађевинског земљишта, 
закупнине за грађевинско земљиште, продаје грађевинског земљишта, дијела 
пореза на имовину (члан 33. Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту) врши се финансирање уређења градског грађевинског земљишта и 
израда Плана просторног уређења Града Требиње (тачка 3. извјештаја). Град је 
донио Програм уређења грађевинског земљишта за 2018. годину (''Службени 
гласник Града Требиње'', број: 2/18 и 10/18), којег је Скупштина Града усвојила, 
али није сачинио Извјештај о реализацији наведеног програма.  
Такође, није сачињен посебан извјештај о утрошку средстава од концесионих 
накнада, а извјештавање Скупштине Града се врши кроз извјештај о усвајању 
буџета.  

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се донoсе планови 
утрошка средстава остварених по основу накнада за воде у складу са 
чланом 195. Закона о водама и средстава остварених за финансирање 
посебних мјера заштите од пожара у складу са чланом 81. став 2) тачка 
(б) Закона о заштити од пожара и извјештај о коришћењу средства од 
накнада за уређење грађевинског земљишта и концесионих накнада.  

Приходи од пружања јавних услуга највећим дијелом се односе на приходе 
остварене у ЈУ: за предшколско васпитање и образовање дјеце "Наша радост" 
(257.040 КМ), Центар за информисање и образовање (81.124 КМ), Културни 
центар (47.770 КМ), Дом младих (44.912 КМ), Требиње спорт (44.720 КМ) и 
приходи осталих установа (165.739 КМ). 

Грантови су исказани у износу од 562.631 КМ и то на: фонду 01 (57.825 КМ), 
фонду 03 (69.111 КМ) и фонду 05 (435.695 КМ), а односе се на грантове из 
иностранства (469.711 КМ) и грантове из земље (92.920 КМ).  
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Грантови из иностранства исказани су на фонду 01 у износу од 13.616 КМ, фонду 
03 у износу од 20.400 КМ и фонду 05 у износу од 435.695 КМ. Грант исказан на 
фонду 05 односи се на средства дозначена путем пројекта којег реализује ЈУ 
Културни центар Требиње, а исказан ван ГКТ (тачка 6. извјештаја).  

Грантови из земље исказани су на фонду 01 у износу од 44.209 КМ и на фонду 03 
у износу од 48.711 КМ. Највећи дио гранта односи се на грант од ЦИК-а БиХ за 
провођење локалних избора (41.660 КМ) и грант од Фонда за развој и 
запошљавање Републике Српске – „Пројекат Требиње афирмација 
пољопривредних ресурса у сврху побољшања социо-економског положаја 
становништва руралних подручја“ (22.689 КМ). 

Трансфери између или унутар јединица власти исказани су у износу од 
1.696.934 КМ и то на: фонду 01 (1.351.963 КМ), фонду 02 (7.000 КМ), фонду 03 
(3.000 КМ), фонду 04 (300.000 КМ) и фонду 05 (34.971 КМ).  
Трансфери исказани на фонду 01 највећим дијелом се односе на трансфер за 
средства социјалне заштите која се обезбјеђују у буџету Републике Српске, а 
реализују преко Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске 
(556.106 КМ) и трансфер Владе Републике Српске (742.000 КМ) за локалну 
инфраструктуру (300.000 КМ), за реконструкцију  средњошколског центра 
(160.000 КМ) и из средства програма јавних инвестиција Републике Српске 
(282.000 КМ).  
Трансфер исказан на фонду 04 у износу од 300.000 КМ односи се на трансфер из 
средстава сукцесије дозначен од стране Владе Републике Српске.  

6.1.1.2. Примици 

Примици су исказани у износу од 3.021.649 КМ, а односе се на примитке: за 
нефинансијску имовину (814.750 КМ), финансијску имовину (20.243 КМ), од 
задуживања (1.721.449 КМ) и остале примитке (465.207 КМ).  

Примици за нефинансијску имовину исказани су на фонду 01, а односе се на 
примитке остварене од продаје: земљишта (771.282 КМ), залиха материјала 
(41.178 КМ) и постројења и опреме (2.290 КМ).  

Примици за финансијску имовину исказани су на фонду 01, а односе се на 
примитке по основу наплате стимулативних кредита према мјесечним 
извјештајима Нове банке а.д. Бијељина.  

Примици од задуживања исказани су у износу од 1.721.449 КМ односе се на 
примитке исказане на фонду 01 и фонду 05. 

Примици исказани на фонду 01 у износу од 397.860 КМ, односе се на примитке по 
основу кредитних средстава од Комерцијалне банке а.д. Бања Лука, а према 
Уговору о дугорочном кредиту за финансирање пренесених обавеза и за 
инвестиције, са периодом отплате 31.07.2017 – 31.12.2027. године.  

Примици исказани на фонду 05 у износу од 1.323.589 КМ чине повучена средства 
по основу Уговора између Града и Владе Републике Српске (Министарство 
финансија) о преносу кредитних средстава од Европске инвестиционе банке по 
Пројекту “Водовод и канализација Републике Српске“ за финансирање Пројекта 
снабдијевања водом и канализације у општини Требиње од 27.12.2012. године.  

Остали примици исказани су на фонду 01 и у односу на одобрени ребаланс 
буџета нижи су за 23%, а односе се на примитке по основу ПДВ-а (319.493 КМ) и 
примитке по основу накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају 
од Фонда за дјечију заштиту Републике Српске (145.714 КМ).  



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Града Требиње  за период  

01.01-31.12.2018. године 

 19 

 

6.1.2. Расходи и издаци 

Град је у ПИФ-у исказао укупне расходе и издатке у износу од 28.943.158 КМ, од 
чега на: фонду 01 у износу од 26.679.773 КМ, фонду 02 у износу од 17.490 КМ, 
фонду 03 у износу од 142.328 KM, фонду 04 у износу од 300.000 КМ и фонду 05 у 
износу од 1.803.566 КМ 

6.1.2.1. Расходи  

Укупни расходи исказани су у износу од 20.793.512 КМ и то на: фонду 01 
(20.091.374 КМ), фонду 02 (17.490 КМ), фонду 03 (130.186 КМ), фонду 04 (300.000 
КМ) и фонду 05 (254.462 КМ). Чине их текући расходи у износу од 20.668.963 КМ и 
то на: фонду 01 (19.966.825 КМ), фонду 02 (17.490 КМ), фонду 03 (130.186 КМ), 
фонду 04 (300.000 КМ) и фонду 05 (254.462 КМ) и трансфери између и унутар 
јединица власти исказани у оквиру фонда 01 у износу од 124.549 КМ.  
Расходи исказани на фонду 01 су у оквиру одобреног ребаланса буџета. За све 
позиције на којима је исказано извршење веће од ребалансом предвиђеног, 
извршене су прерасподјеле средстава са других позиција. 

По налазу ревизије расходи су више исказани за 14.854 КМ (тачка 6.3.1.4. 
извјештаја). 

Текући расходи односе се на: расходе за лична примања запослених, расходе по 
основу коришћења роба и услуга, расходе финансирања и друге финансијске 
трошкове, субвенције, грантове, дознаке на име социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и градова и расходе по судским 
рјешењима. 

Расходи за лична примања запослених исказани су у износу од 8.240.970 КМ, а 
односе се на расходе за: бруто плате запослених (6.615.009 КМ), бруто накнаде 
трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада (1.308.339 КМ), 
накнаде плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих 
накнада плата (142.572 КМ) и отпремнине и једнократне помоћи (175.050 КМ). За 
обрачун плата цијена рада у износу 105 КМ утврђена је Правилником о раду. 

Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 4.103.006 
КМ, а односе се на расходе по основу: утрошка енергије, комуналних и 
комуникационих услуга, режијског материјала, текућег одржавања, путовања и 
смјештаја, стручних услуга, услуга одржавања јавних површина и заштите животне 
средине и осталих некласификованих расхода. 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга исказани су у износу од 614.953 КМ, а углавном се односе на расходе по 
основу: утрошене енергије (275.870 КМ), комуналних услуга (130.062 КМ), 
комуникационих услуга (196.534 КМ) и услуга превоза (7.845 КМ). 
Комуналне услуге односе се на трошкове: воде, одвоза смећа и одржавања 
градске чистоће.  
Комуникационе услуге се односе на услуге: коришћења фиксног телефона, 
мобилног телефона, интернета, пошта и РТВ таксе. 

Расходи за режијски материјал исказани су у износу од 101.492 КМ, а највећим 
дијелом се односе на расходе за: канцеларијски материјал (53.269 КМ), материјал 
за одржавање чистоће (28.992 КМ), стручну литературу, часописе и дневну 
штампу (12.681 КМ) и остали режијски материјал (5.300 КМ). Код набавке 
канцеларијског материјала вршено је дијељење набавке (тачка 4. извјештаја). 

Расходи за материјал за посебне намјене исказани су у износу од 172.336 КМ, а 
односе се на расходе за: материјал за пољопривреду (73.671 КМ), медицински и 
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лабораторијски материјал (6.199 КМ), материјал за образовање, науку, културу и 
спорт (34.871 КМ), специјални материјал (9.789 КМ) и материјал за посебне 
намјене (47.805 КМ). Расходи за пољопривреду односе се на расходе за набавку 
35 пластеника са системом за наводњавање, дoдиjeљeни у оквиру Пројекта 
афирмација пољопривредних ресурса у сврху побољшања социо-економског 
положаја нeзaпoслeним становницима сa пoдручja рурaлних мjeсних зajeдницa. 
Пројекат је подржан од стране Министарства финансија, Министарства управе и 
локалне самоуправе, ИРБ-а (у даљем тексту ИРБ) и UNDP-a. Набавку и јавно 
оглашавање прoвoдилa je ЈУ Агенција за развој малих и средњих предузећа. 
Наведена давања имају карактер грантова, те су за 73.671 КМ, мање исказани 
грантови, а више расходи за материјал за посебне намјене. 

Расходи за текуће одржавање исказани су у износу од 340.429 КМ, а односе се на 
расходе за текуће одржавање: зграда (46.613 КМ), осталих грађевинских објеката 
(240.055 КМ), опреме (50.085 КМ) и расходи за остало текуће одржавање (3.676 
КМ). 

Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката односе се на 
расходе за извршене поправке локалних макадамских путева на територији 
Града. Скупштина Града је донијела Програм заједничке комуналне потрошње за 
2018. годину којим се дефинише: обим и квалитет одржавања и обнављања 
комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга заједничке потрошње, висина 
средстава за реализацију активности, распоред средстава по намјенама за сваку 
дјелатност и мјере за провођење програма у складу са Законом о комуналним 
дјелатностима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 124/11 и 100/17) и 
усвојила Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње.  
У складу са чланом 10. став 4) Закона о јавним путевима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 89/13), Град је донио Одлуку о разврставању, 
управљању и заштити локалних, некатегорисаних путева и улица на подручју 
Града, али није донио Стратегију развоја локалних путева и улица у насељу у 
складу са чланом 13. став 4) наведеног закона. 

Препоручује се Скупштини Града да донесе Стратегију развоја локалних 
путева и улица у насељу у складу са чланом 13. став 4) Закона о јавним 
путевима. 

Расходи по основу путовања и смјештаја исказани су у износу од 132.888 КМ, а 
углавном се односе на расходе по основу: путовања и смјештаја у земљи (28.064 
КМ), путовања и смјештаја у иностранству (19.715 КМ) и утрошеног горива (84.935 
КМ). 

Расходи по основу утрошеног горива евидентирани су на основу улазних фактура 
добављача и готовинских рачуна (тачка 3. извјештаја).  

Расходи за стручне услуге исказани су у износу од 424.992 КМ, а углавном се 
односе на расходе за услуге: финансијског посредовања (5.039 КМ), осигурања 
(37.446 КМ), штампања, графичке обраде, копирања, увезивања и сл. (98.049 
КМ), објављивања тендера и сл. (17.418 КМ), рекламе и пропаганде (29.301 КМ), 
информисања и медија (69.732 КМ), правне и административне услуге (52.810 
КМ), процјене и вјештачења (3.953 КМ), компјутерске услуге (23.566 КМ) и остале 
стручне услуге (78.155 КМ). За услуге штампања вршено је дијељење јавних 
набавки, а за оглашавања нису провођени поступци јавних набавки (тачка 4. 
извјештаја). 

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 
исказани су у износу од 1.300.239 КМ. Највећим дијелом се односе на услуге: 
одржавања зелених површина (179.996 КМ), чишћења јавних површина (227.251 
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КМ), расвјете на јавним површинама (726.758 КМ), утрошка воде на јавним 
површинама (64.990 КМ), уређења простора (14.854 КМ) и остале услуге 
одржавања (69.809 КМ).  

Град је погрешно класификовао расходе за уређење јавних површина у износу од 
14.854 КМ (тaчкa 6.3.1.4.  извјештаја). 

Остали некласификовани расходи исказани су у износу од 1.004.820 КМ, а 
највећим дијелом се  односе на расходе за: стручно усавршавање запослених 
(13.075 КМ), бруто накнаде за рад ван радног односа (413.772 КМ), 
репрезентацију (269.093 КМ), порезе и доприносе на терет послодавца (81.776 
КМ) и остале непоменуте расходе (140.001 КМ). 

Остали некласификовани расходи исказани су мање, а грантови више за 239.572 
КМ (детаљније образложено у дијелу грантова). 

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа односе се на расходе за 
бруто накнаде: волонтерима (6.643 КМ), члановима комисија и радних група 
(67.669 КМ), скупштинским одборницима (48.131 КМ), по уговору о дјелу (198.668 
КМ), по уговору о приврeмeним и пoврeмeним пoслoвимa (81.864 КМ) и остале 
бруто накнаде (10.797 КМ). На исплаћене накнаде по основу уговора обрачунати 
су порези и доприноси у складу са законским прописима.  

ЈУ Центар за информисање и образовање за послове на дигиталној припреми 
приспјелих читуља, одржавања антенског система Радио Требиње на релеју 
Леотар, израду намјенског радног пулта и друго, закључивао је уговоре о дјелу у 
вриједности од 38.758 КМ. Исплате по основу наведених накнада погрешно су 
класификоване у оквиру уговора о привременим и повременим пословима.  

Расходи по основу репрезентације највећим дијелом се односе на расходе за: 
услуге у угоститељским објектима (60.638 КМ), пријеме и манифестације (167.352 
КМ) и поклоне (38.845 КМ).  
Расходи по основу организација и манифестација углавном се односе на расходе 
по основу организација културних и других дешавања поводом обиљежавања 
значајних датума Града. 
За угоститељске услуге није проведен поступак јавних набавки (тачка 4. 
извјештаја).   

Остали непоменути расходи односе се на расходе за израду медаља, плакета и 
сл. (5.805 КМ), расходе по основу чланарина (13.143 КМ) и остале непоменуте 
расходе (121.053 КМ). Од исказаних осталих непоменутих расхода на Градску 
управу се односи износ од 79.208 КМ. Увидом у евиденције уочили смо да дио 
трошкова исказан као остали нематеријални расходи по својој суштини припадају 
расходима по основу коришћења роба и услуга и грантовима. 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови исказани су у оквиру 
фонда 01 у износу од 418.436 КМ и у оквиру су одобреног ребаланса буџета, а 
односе се на расходе по основу камата на примљене зајмове у земљи (413.688 
КМ) и расходе по основу негативних курсних разлика (4.750 КМ). 

Субвенције су исказане у износу од 796.436 KM, oд чeгa у oквиру фонда 01 у 
изнoсу oд 792.855 KM. Односе се на субвенције јавним нефинансијским 
субјектима и субвенције нефинансијским субјектима. 

Субвенције јавним нефинансијским субјектима исказане су у износу од 332.633 
КМ, а односе се на субвенције јавним нефинансијским субјектима у областима 
саобраћаја (190.000 КМ) и субвенције јавним нефинансијским субјектима у 
осталим областима (142.633 КМ). 
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Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области саобраћаја, односе се 
на субвенције дозначене предузећима за обављање превоза путника у градском 
и приградском превозу. Субвенције су додијељене предузећу „Ubla Tours“ д.о.о. 
Требиње са којим је закључен Уговор у вриједности од 47.063 КМ и предузећу 
„Lux Travel“ д.о.о. Требиње и закључен је Уговор у вриједности од 130.937 КМ. 
Уговори су закључени на основу Одлука о успостављању градског и приградског 
превоза на подручју града Требиње и Одлуке о јавном конкурсу за додјелу 
субвенције за превоз путника у градском и приградском превозу на подручју града 
Требиње („Службени гласник Града Требиње“, број 1/17).  

Субвенције јавним нефинансијским субјектима у осталим областима (142.633 
KM), највећим дијелом се односе на средства дозначена основним школама (3) и 
Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске које су запошљавале 
дјецу погинулих бораца, ратне војне инвалиде и демобилисане борце Војске 
Републике Српске. Субвенције су додијељиване на основу Програма и јавног 
оглашавања. 

Субвенције нефинансијским субјектима исказане су у износу од 463.803 КМ и 
односе се на субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима. 
Највећим дијелом се односе на субвенције послодавцима чије је сједиште у 
Требињу за запошљавање незапослених лица са вишом и високом стручном 
спремом због обављања приправничког стажа. Зa дoдjeлу срeдстaвa oбjaвљeн je 
jaвни пoзив. Такође,  oбjaвљeн je jавни позив незапосленим лицима за 
коришћење средстава по Програму подршке самозапошљавању по основу којег је 
дозначено 171.689 КМ.  

Грантови су исказани у износу од 4.301.222 КМ  и то на: фонду 01 (3.823.567 КМ), 
фонду 03 (20.000 КМ), фонду 04 (300.000 КМ) и фонду 05 (157.655 КМ), а односе 
се на грантове у иностранству (195.943 КМ) и грантове у земљи (4.105.279 КМ). 

Грантови у иностранству исказани су углавном у оквиру фонда 05 у износу од 
195.943 КМ, а односе се на средства дозначена невладиној организацији „Женска 
акција“ из Никшића (тачка 6. извјештаја).    

Грантови у земљи исказани су у износу од 4.105.279 КМ, а највећим дијелом се 
односе на текуће грантове непрофитним субјектима у земљи (1.125.200 КМ), 
остале текуће грантове (1.842.884 КМ), капиталне грантове непрофитним 
субјектима (491.525 КМ) и остале капиталне грантове (643.007 КМ).  

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи чине текући грантови 
додијељени:  

 политичким организацијама и удружењима (41.000 КМ). Дознака је вршена у 
складу са Законом о финансирању политичких странака из буџета Републике, 
градова и општина („Службени гласник Републике Српске“, број 65/08) и 
Одлуке о расподјели дијела средстава планираних буџетом Града за 2018. 
годину; 

 хуманитарним организацијама и удружењима (124.200 КМ); 

 спортским и омладинским организацијама и удружењима (500.310 КМ).  
Најзначајнија средстава гранта додијељена су спортском друштву “Леотар” 
Требиње. Додјела средстава дефинисана је Правилником о условима и 
критеријумима за финансирање програма развоја спорта у општини Требиње 
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 4/10 и 7/10) и Правилником о 
категоризацији спортова и спортских организација у општини Требиње 
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 3/10). Скупштина Града је 
донијела Програм развоја спорта Града Требиње за 2018. годину сходно 
члану 10. и 11. Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“, број: 
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4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), утврдила критеријуме и годишњи план 
расподјеле средстава сходно члану 16. наведеног закона, али није донијела 
Одлуку о категоризацији спорта на подручју Града Требиње, што није у 
складу са чланом 19. поменутог закона. Текући грантови додјељивани су на 
основу захтјева спортских клубова, одобреног буџета и донесених рјешења 
од стране градоначелника Града; 

 етничким и вјерским организацијама и удружењима (21.500 КМ); 

 организацијама и удружењима за афирмацију породице и заштиту права 
жена, дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и особа са инвалидитетом 
(139.492 КМ); 

 организацијама и удружењима у области здравствене и социјалне заштите 
(16.900 КМ);  

 организацијама и удружењима у области образовања, науке и културе (4.439 
КМ) и  

 непрофитним субјектима у земљи (277.359 КМ), највећим дијелом се односе 
на дозначена средства Савезу општина и градова Источне Херцеговине 
(50.000 КМ), за надокнаду штете у пољопривреди (45.559 КМ) и за 
добровољна ватрогасна друштва Ластва, Јасен-Моско, Бјеласница и Зубци 
(177.800 КМ). 

Остали текући грантови у земљи односе се на текуће грантове: 

 јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде, шумарства, 
водопривреде, енергетике, рударства, индустрије, грађевинарства, занатско-
предузетничке дјелатности, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја 
(629.999 КМ). Односе се на дозначена средстава Аграрном фонду за 
оперативне расходе (265.000 КМ), за подршку у пољопривреди (245.000 КМ) и 
ЈП “Радник” д.о.о. Требиње (120.000 КМ); 

 финансијским субјектима у области образовања, научно-истраживачке 
дјелатности, културе, информација, здравства, социјалне заштите, заштите 
животне средине и комуналне дјелатности (493.000 КМ). Највећим дијелом се 
односе на грант дозначен ЈЗУ Дом здравља Требиње (230.000 КМ), за помоћ 
основним школама у финансирању активности школског такмичења (12.000 
КМ) и општинског плана инклузије и помоћи дјеци националних мањина (3.000 
КМ); 

 нефинансијским субјектима у области образовања, научно-истраживачке 
дјелатности, културе, информација, здравства, социјалне заштите, заштите 
животне средине и комуналне дјелатности (осим јавних) (675.650 КМ). 
Највећим дијелом се односе на грант: градској организацији Црвеног крста 
Требиње (162.500 КМ), Удружењу за хуманитарну помоћ – нaрoднa кухињa 
(92.500 КМ), градској борачкој организацији (52.000 КМ), борачким удружењима 
(23.000 КМ), Удружењу грађана/фондација из области културе, науке и 
друштвене бриге о младима за 2018. годину (61.600 КМ) и удружењу 
грађана/фондација из области друштвене бриге о старима, националних 
мањина и повратника (92.300 КМ) и 

 остали текући грантови у земљи - текући грантови појединцима (44.235 КМ), 
највећим дијелом се односе на средства дозначена ученицима као награде и 
поклони, а на основу закључака градоначелника.  

Капитални грантови непрофитним субјектима углавном их чине капитални 
грантови:  

 етничким и вјерским организацијама и удружењима (52.956 КМ);  
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 организацијама и удружењима за афирмацију породице и заштиту права 
жена, дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и особа са 
инвалидитетом (16.000 КМ); 

 организацијама и удружењима у области здравствене и социјалне заштите 
(320.600 КМ), односе се на средства дозначена ЈЗУ Болница Требиње за 
пројекат енергетске ефикасности, планирана у буџету Града; 

 организацијама и удружењима у области образовања, науке и културе 
(97.969 КМ). Највећим дијелом се односе на средства дозначенма ЈУ „ОШ 
Јован Јовановић Змај“ (25.000 КМ) и ЈУ „ОШ Свети Василије Острошки“ 
(53.000 КМ), за реконструкцију капеле на Клобуку у износу од 16.000 КМ у 
оквиру активности обиљежавања стотину година од Првог свјетског рата. 
Средства су планирана буџетом Града. 

Остали капитални грантови у земљи односе се на капиталне грантове: 

 јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде (104.857 КМ), а 
односе се на дозначену помоћ пољопривредницима преко Аграрног фонда;  

 нефинансијским субјектима у области пољопривреде, шумарства, 
водопривреде, енергетике, рударства, индустрије, грађевинарства, занатско-
предузетничке дјелатности, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја 
(осим јавних) (433.600 КМ). Грантови су углавном додијељени: Удружењу 
корисника вода Завође (33.600 КМ), Удружењу за водоснабдјевање села 
Туље (5.000 КМ) и Водоводу Врпоље Љубомир (95.000 КМ); 

 јавним нефинансијским субјектима у области образовања, научно-
истраживачке дјелатности, културе, информација, здравства, социјалне 
заштите, заштите животне средине и комуналне дјелатности (80.000 КМ) 
додијељен је ЈЗУ Дом здравља Требиње;  

 остали капитални грантови у земљи - текући грантови појединцима (24.550 
КМ) за суфинансирање уређења фасада. 

Напријед наведени грантови су додјељивани на основу планираних средстава у 
буџету, Правилника о финансирању јавних потреба у култури, јавних позива, 
пројеката, критеријумима о начину оцјењивања пројеката и донесених закључака 
од стране градоначелника. 

Град је у оквиру грантова планирао и евидентирао трошкове који су настали по 
основу манифестација и пријема у најмањем износу од 239.572 КМ, а односе се 
на манифестације дочека Нове године, Светосавске свечаности, Дучићеви дани, 
Фестивал фестивала, Дучићеве вечери поезије, Фестивал медитеранског и 
европског филма, Дани мимозе и сл. За наведени износ прецијењени су грантови, 
а потцијењени трошкови манифестација. Наведено није у складу са чланом 95. 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 98/16). 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се грантови класификују 
сходно члану 95. Правилника о буџетским класификацијама садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова исказане су углавном на фонду 01 у износу од 2.584.399 КМ 
и у оквиру су одобреног ребаланса буџета. Односе се на: дознаке грађанима које 
се исплаћују из буџета Републике, општина и градова (2.330.740 KM) и текуће 
дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова (253.659 KM). 
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Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова 
исказане су у износу од 2.330.740 КМ, а односе се на текуће дознаке корисницима 
социјалне заштите које се исплаћују од стране установа социјалне заштите, 
текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и 
градова и капиталне дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од 
стране установа социјалне заштите.  

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите (штићеницима) исказане су у 
износу од 1.341.073 КМ, а исплаћене су по основу права утврђених Законом о 
социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16). 
Односе се на сталну новчану помоћ: штићеницима установа социјалне заштите 
(56.670 КМ), додатак за помоћ и његу другог лица (894.909 КМ), помоћ за 
оспособљавање за рад дјеце и омладине (808 КМ), једнократну новчану помоћ 
штићеницима установа социјалне заштите (37.542 КМ), текуће помоћи у натури 
које се дају штићеницима установе социјалне заштите (12.287 КМ) и остале 
текуће дознаке које се дају штићеницима установе социјалне заштите (338.856 
КМ). ЈУ Центар за социјални рад је за 2018. годину доставио Извјештај о свом 
раду, који је усвојила Скупштина Града.  

Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и 
градова исказане су у износу од 947.667 KM, а углавном се односе на текуће 
помоћи: породицама палих бораца (201.040 КМ), ученицима и студентима 
(327.029 КМ), породици, дјеци и младима (260.661 КМ) и остале текуће помоћи 
(153.790 КМ). 

Текуће помоћи ученицима, студентима и појединцима у области науке и културе 
односе се на стипендије које се додјељују на основу Правилника о условима и 
поступку остваривања права на стипендију и Правилника о стипендирању 
редовних студената, дјеце погинулих бораца и ратних војних инвалида. За додјелу 
студентских стипендија, са студентима су закључени појединачни уговори. 

Остале текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина 
и градова (осим установа социјалне заштите) углавном се односе на новчане 
помоћи по захтјевима физичких лица за родитељство, закључење брака и за 
помоћ социјално угроженим и обољелим лицима. Обрачун и исплата дознака је 
вршен у складу са Правилником о додјели једнократне новчане помоћи.  

Капиталне дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите исказане су у износу од 42.000 КМ, а односе се на 
капиталне дознаке избјеглим и расељеним лицима. 

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова (253.659 КМ), односе се на извршене дознаке 
пружаоцима услуга социјалне заштите за помоћ у кући (5.820 КМ), установама 
социјалне заштите за смјештај штићеника (188.588 КМ) и дознаке хранитељским 
породицама (59.251 КМ). 

Расходи по судским рјешењима исказани су у износу од 224.492 КМ. Односе се 
на расходе по основу: исплате главнице дуга по судским рјешењима (214.894 
КМ), камате по судским рјешењима (1.048 КМ), адвокатских услуга (8.136 КМ) и 
остале расходе по судским рјешењима (414 КМ). 

Трансфери између различитих јединица власти исказани су у износу од 
124.549 КМ и у односу на одобрени ребаланс буџета нижи су за 19%. Односе се 
на расходе по основу обавеза и потраживања између јединица локалне 
самоуправе усаглашени од стране Пореске управе Републике Српске. 
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6.1.2.2. Издаци 

Издаци су исказани у износу од 8.149.645 КМ, а односе се на: издатке за 
нефинансијску имовину, за отплату дугова и остале издатке.  

Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 6.174.763 КМ, а 
односе се на издатке за: произведену сталну имовину, непроизведену сталну 
имовину и залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.  

Издаци за произведену сталну имовину исказани су у износу од 6.115.033 КМ, а 
односе се на издатке за изградњу и прибављање грађевинских објеката 
(3.823.237 КМ), инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката - путева (1.474.406 КМ), набавку постројења и опреме (569.605 КМ), 
инвестиционо одржавање опреме (17.198 КМ), инвестициону имовину (13.985 КМ) 
и нематеријалну произведену имовину (216.602 КМ).  

Издаци за непроизведену сталну имовину исказани су у износу од 26.475 КМ, а 
односе се на издатке за прибављање осталих природних добара. 

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. исказани 
су у износу од 33.255 КМ, а односе се на издатке за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. 

Издаци за отплату дугова исказани су у износу од 1.435.230 КМ, а односе се на 
издатке за отплату главнице примљених зајмова у земљи. Задужења су из 
ранијег периода за инвестиционо улагање у реконструкцију путне и комуналне 
инфраструктуре, расвјету и изградњу стамбених објеката. 

Остали издаци исказани су у износу од 539.652 КМ, а углавном се односе на 
издатке по основу ПДВ-а (365.676 КМ) и издатке за накнаде плата за породиљско 
одсуство и боловања која се рефундирају од фондова обавезног социјалног 
осигурања (169.776 КМ). 
Остали издаци су мање исказани за 940.919 КМ (тачка 6.3.1.1. извјештаја).  

6.1.3. Буџетски резултат 

У обрасцу ПИФ исказан је буџетски дефицит у износу од 2.198.069 КМ и 
представља збир бруто буџетског суфицита 3.161.944 КМ и нето издатака за 
нефинансијску имовину исказан у негативном износу од 5.360.013 КМ. Исказани 
бруто буџетски дефицит представља разлику између буџетских прихода 
(23.955.456) и буџетских расхода (20.793.512), а нето издаци за нефинансијску 
имовину исказани у негативном износу представљају разлику између примитака 
(814.750 КМ) и издатака за нефинансијску имовину (6.174.763 КМ). 

По налазу ревизије буџетски дефицит је мање исказан за износ од 926.074 КМ и 
треба га кориговати по основу више исказаних расхода по основу коришћења 
роба и услуга у износу од 14.845 КМ (тачка 6.1.2.1.) и мање исказаних осталих 
издатака у износу од 940.919 КМ (тачка 6.1.2.2.).  

6.1.4. Нето финансирање 

Нето финансирање исказано у износу од 1.039.046 КМ представља збир 
примитака по основу: финансијске имовине (20.243 КМ), задуживања (1.721.449 
КМ), осталих примитака (465.207 КМ) и неутрошених намјенских средстава 
(807.030 КМ) и  умањено по  основу издатака: за финансијску имовину (1 КМ), за 
отплату дугова (1.435.230 КМ) и осталих издатака (539.652 КМ). По налазу 
ревизије исто је мање исказано за 940.919 КМ (тачке 6.1.2.2. и 6.3.1.1.) 
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6.1.5. Разлика у финансирању 

Разлика у финансирању је исказана у износу од 1.159.022 КМ, а чине је буџетски 
суфицит (2.198.069 КМ) и нето финансирање (1.039.046 КМ). По налазу ревизије 
иста је мање је исказана за 926.074 КМ, због наведених грешака објашњеним у 
претходним тачкама извјештаја. 

6.2. Биланс успјеха 

6.2.1. Приходи 

Приходи у билансу успјеха су исказани у износу 24.535.428 КМ, а односе се на 
пореске и непореске приходе, грантове, трансфере између буџетских јединица и 
приходе обрачунског карактера. Приходи, осим прихода обрачунског карактера 
детаљније су oбјашњени под тачком 6.1.1.1. извјештаја. 

Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 614.359 КМ, а односе 
се на приходе обрачунског карактера и приходе обрачунског карактера по основу 
односа између или унутар јединица власти. 

Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 443.305 КМ, а чине их: 
приходи од усклађивања вриједности имовине (63.606 КМ), добици од продаје 
нефинансијске имовине (16.133 КМ) и остали приходи обрачунског карактера 
(363.566 КМ). Остали приходи обрачунског карактера односе се на приходе по 
основу отписа обавеза (1.946 КМ), по основу трансакција размјене (269.476 КМ) и 
остале приходе обрачунског карактера (92.144 КМ). 

Приходи обрачунског карактера по основу односа између или унутар јединица 
власти исказани су у износу од 171.054 КМ, а односе се на обрачунате приходе по 
основу: преноса имовине од осталих нивоа власти (130.007 КМ), односа са 
јединицама локалне самоуправе (1.259 КМ) и преноса имовине унутар исте 
јединице власти (39.788 КМ). У оквиру прихода обрачунског карактера исказани су 
приходи у износу од 65.000 КМ по основу донираног земљишта од физичког лица.  
Донирано земљиште од физичког лица у износу од 65.000 КМ је погрешно 
евидентирао у оквиру трајних извора средстава, због чега су прецијењени трајни 
извори средстава, а потцијењени приходи обрачунског карактера. Наведено није у 
складу са чланом 109. став 3) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 
Приходи обрачунског карактера су умањени (сторнирани) за износ од 761.315 КМ 
(тачка 6.3.1.1. извјештаја). 

6.2.2. Расходи 

Расходи у билансу успјеха исказани су у износу од 24.060.092 КМ, а односе се на: 
текуће расходе, расходе обрачунског карактера и трансфере између и унутар 
јединица власти. Расходи, осим расхода обрачунског карактера детаљније су 
oбјашњени под тачком 6.1.2.1 извјештаја. 

Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 3.300.966 КМ, а углавном 
се односе на расходе по основу: набавне вриједности реализованих залиха 
(34.211 КМ), амортизације (2.541.605 КМ), усклађивања вриједности имовине по 
извјештајима Пореске управе (604.954 КМ),  губитака од продаје имовине (25.633 
КМ) и остали расходи обрачунског карактера (94.563 КМ). 

Обрачун амортизације је вршен линеарном методом, примјеном годишњих 
амортизационих стопа на набавне вриједности средстава у складу са одредбама 
Правилника о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике 
(''Службени гласник Републике Српске“, број 110/16). 
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Расходи од усклађивања вриједности имовине исказани су у износу од 604.954 
КМ. Највећим дијелом се односе на исправке књижења пореских прихода 
(412.124 КМ) и сумњива и спорна потраживања по Извјештају Пореске управе 
Републике Српске (174.191 КМ). По налазу ревизије потцијењени су расходи 
обрачунског карактера за најмање 398.192 КМ и обавезе по основу резервисања 
отпремнина за 230.892 КМ, а прецијењени су финансијски резултат текуће године 
за 398.192 КМ и краткорочна потраживања за 167.300 КМ (тaчке 3, 6.3.1.1. и 
6.3.2.1. извjeштaja).  

6.2.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха као разлика прихода (24.535.428 КМ) и расхода (24.060.092 КМ) 
исказан је позитиван финансијски резултат у износу од 475.336 КМ. Према налазу 
ревизије финансијски резултат је мање исказан за најмање 318.338 КМ, (није 
извршена корекција потраживања за 167.300 КМ, нису резервисана средства за 
отпремнине за 230.892 КМ, више су исказани расходи за 14.854 КМ и нису 
исказани приходи обрачунског карактера по основу примљене донације у износу 
од 65.000 КМ (тачке 6.1.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1.1. и 6.3.2.1. извјештаја). 

6.3. Биланс стања 

6.3.1. Актива 

На дан 31.12.2018. године, пословна актива исказана је бруто вриједности од 
579.871.440 КМ, исправке вриједности од 39.112.006 КМ и нето вриједности од 
540.759.434 КМ. Чине је: краткорочна финансијска имовина и рaзгрaничeњa, 
нефинансијска имовина у текућим средствима, дугорочна финансијска имовина и 
разграничења и нефинансијска имовина у сталним средствима.  

6.3.1.1. Краткорочна финансијска имовина и разграничења 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења исказане су бруто 
вриједности од 17.175.473 КМ, исправке вриједности од 9.193.861 КМ и нето 
вриједности од 7.981.612 КМ. Нето вриједност наведене имовине односи се на: 
готовину и готовинске еквиваленте, краткорочна потраживања, краткорочна 
разграничења и краткорочну финансијску имовину и разграничења између или 
унутар јединица власти. 

Готовина и готовински еквиваленти исказани су у износу од 2.710.744 КМ, а 
односе се на средства на банковним рачунима (2.582.749 КМ), у благајни (177 
КМ) и издвојена новчана средства и акредитиви (127.848 КМ). 

Краткорочна потраживања су исказана бруто вриједност од 12.372.796 КМ 
исправке вриједности од 9.139.540 КМ и нето вриједности од 3.233.256 КМ, а 
углавном се односе на нето потраживања по основу: продаје и извршених услуга 
(2.886.399 КМ), ненаплаћених пореза, доприноса и непореских прихода (181.214 
КМ) и потраживања по основу ПДВ-а (137.162 КМ).  

Потраживања по основу продаје и извршених услуга искaзaнa су брутo 
вриjeднoсти oд 4.193.024 КM, испрaвкe вриjeднoсти oд 1.306.625 КM и нето 
вриједности од 2.886.399 КМ. Односе се на потраживања исказана у Градској 
управи по основу: закупа објеката (67.344 КМ), земљишне ренте (30.004 КМ), 
комуналних накнада (290.962 КМ), комуналних такси (147.378 КМ), накнада за 
погодност грађевинског земљишта (286.776 КМ), уређења грађевинског 
земљишта (1.210.380 КМ), ПДВ-а садржаног у излазним фактурама (27.958 КМ), 
услуга Територијалне ватрогасне јединице Требиње (121.915 КМ), продаје 
земљишта (682.249 КМ) и остала потраживања (8.645 КМ). 
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Ревизијом је утврђено да је предузећу „Swisslion“ д.о.о. Требиње 28.06.2017. 
године извршен обрачун трошкова накнаде за уређење грађевинског земљишта у 
износу од 750.000 КМ и накнаде за природне погодности грађевинског земљишта 
у износу од 207.000 КМ и издато је Рјешење о грађевинској дозволи за изградњу 
источног дијела комплекса „Град сунца“. По основу наведеног рјешења 
евидентирана су потраживања и приходи обрачунског карактера. Током 2018. 
године на основу захтјева предузећа „Swisslion“ д.о.о. Требиње извршено је 
сторнирање наведеног обрачуна. У писаном образложењу за потребе ревизије, 
Град је навео да је предузеће „Swisslion“ д.о.о. Требиње након обрачуна 
трошкова за 2017. годину, доставило захтјев за измјену поменутог рјешења, јер 
обрачун накнада није извршен у складу са Правилником о обрачуну накнаде 
трошкова уређења градског грађевинског земљишта – пречишћени текст 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 34/14). Град је прихватио захтјев и 
сачинио ново Рјешење којим је смањена накнада за уређење грађевинског 
земљишта на износ од 142.591 КМ и накнада за природне погодности (рента) на 
износ од 53.094 КМ.  

Потраживања од продаје земљишта исказана су у износу од 682.249 КМ, а 
односе се на потраживања по основу закључених уговора о продаји земље 
углaвнoм са: предузећем „Лотекс“ д.о.о. Требиње (583.825 КМ), Епархијом 
Захумско-Херцеговачком и приморском (30.192 КМ) и „Кодиахем“ д.о.о. Требиње 
(39.742 КМ).  
Град није на дан 31.12.2018. године извршио процјену вриједности наплативости  
непореских потраживања, те није извршио њихову корекцију, што није у складу 
са чланом 73. став 1) и 2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, због чега су 
прецијењена потраживања од продаје и извршених услуга и финансијски 
резултат текуће године, а потцијењени расходи обрачунског карактера у 
најмањем износу за 167.300 КМ. 

Спорна потраживања од продаје исказана су у износу од 1.306.625 КМ, а 
углавном се односе на Градску управу, евидентирана у периоду до 31.12.2017. 
године. Чине их спорна потраживања за: закуп објеката (475.318 КМ), накнаду за 
погодности грађевинског земљишта (148.620 КМ), накнаду уређења грађевинског 
земљишта (72.034 КМ), земљишну ренту (61.509 КМ), комуналну накнаду 
(343.718 КМ) и комуналне таксе (187.607 КМ).   

Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе исказана 
су бруто вриједности од 2.049.305 КМ, исправке вриједности од 1.868.091 КМ и 
нето вриједности од 181.214 КМ. Потраживања су евидентирана на основу 
Извјештаја из јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима. 
Спорна потраживања за ненаплаћене порезе највећим дијелом се односе на 
потраживања по основу пореза на: лична примања (748.169 КМ), промет по 
општој стопи (249.136 КМ), промет услуга по општој стопи (177.058 КМ), промет 
на деривате нафте (120.570 КМ) и непокретности (117.378 КМ).  

Остала краткорочна потраживања исказана су бруто вриједности од 5.975.044 
КМ, исправке вриједности од 5.964.824 КМ и нето вриједности од 10.220 КМ.  
Спорна потраживања се односе на потраживања по судском спору „Алијагић“ 
(741.285 КМ) и потраживања настала по основу затечених средстава приликом 
покретања ликвидационог поступка у банци „Бобар“ а.д. Бијељина (5.219.107 
КМ). 
Спорна потраживања по судском спору „Алијагић“ односе се на судску пресуду 
по којој је у априлу 2005. године блокиран рачун Општине Требиње и у корист 
тужитеља извршено измирење тужбеног захтјева са рачуна Општине Требиње у 
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наведеном износу. Накнадним судским пресудама одлучено је да обавезе по 
случају Алијагић сходно члану 2. Закона о утврђивању и начину измирења 
унутрашњег дуга Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
63/04, 47/06, 68/07, 17/08, 64/08 и 34/09) не представљају обавезе Општине 
односно Града, већ представља унутрашњи дуг Републике Српске.  

Спорна потраживања настала по основу покретања ликвидационог поступка у 
банци „Бобар“ а.д. у стечају (5.219.107 КМ) односе се на потраживања по основу 
новчаних средстава Града која су након престанка рада банке „Бобар“ а.д. 
Бијељина у стечају остала на жиро рачунима код банке. Град је у својству 
повјериоца 16.02.2015. године пријавио своја потраживања, која су и призната. 
Град је 22.06.2017. године поднио тужбу којом се тражи да се судском пресудом 
утврди да признато потраживање тужиоца у стечајном поступку у износу од 
4.621.891 КМ треба разврстати у исплатни ред приоритета намирења сходно 
члану 119. став 1) тачка (5) Закона о банкама Републике Српске и у том правцу 
да се измијени табела потраживања туженога. Окружни привредни суд у 
Бијељини донио је пресуду којом је утврђено да је наведено потраживање 
признато и да се разврстава у исплатни ред приоритета намирења. Против 
наведене одлуке банка „Бобар“ а.д. Бијељина у стечају поднијела је жалбу у мају 
2019. године о чему је Правобранилаштво Републике Српске обавијестило Град. 

Краткорочна разграничења су исказана у износу од 1.010.993 КМ, а односе се 
на: краткорочно разграничене расходе (42.297 КМ), краткорочно разграничене 
приходе (4.427 КМ) и остала краткорочна разграничења (964.269 КМ). 
Краткорочна разграничења углавном су исказана по основу исплаћених плата за 
вријеме родитељског одсуства и одсуства по основу боловања (21.494 КМ) и 
разграничења по основу датих аванса за нефинансијску имовину (940.919 КМ). 
За износ датих аванса који нису затворени крајем године потребно је исказати 
остале издатке сходно члану 79. тачка (4) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. Због наведеног потцијењени су издаци за износ од 940.919 КМ, а 
прецијењена су негативна финансирања (тачке 6.1.2.2. и 6.2.3. извјештаја).  

Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар 
јединица власти исказана су бруто вриједности од 1.080.910 КМ, исправке 
вриједности од 54.321 КМ и нето вриједности од 1.026.589 КМ. Највећим дијелом 
се односи на потраживања по основу трансфера од: других јединица власти за 
порезе, доприносе и непореске приходе по записницима из пореског 
књиговодства, рјешењима и књижним обавијестима (883.818 КМ), Министарства 
здравља и социјалне заштите за кориснике права из Закона о социјалној 
заштити (54.373 КМ), од фондова обавезног социјалног осигурања по основу 
рефундација за накнаде плате (84.750 КМ). 

Потраживања од других јединица власти за порезе, доприносе и непореске 
приходе по записницима из пореског књиговодства исказана су бруто вриједности 
од 886.368 КМ, исправке вриједности од 2.550 КМ и нето вриједности од 883.818 
КМ. Бруто вриједност наведених потраживања односи се на потраживања за 
порезе, доприносе и непореске приходе по записницима из пореског 
књиговодства, рјешењима и књижним обавјештењима од ентитета (884.538) и од 
јединица локалне самоуправе (1.830 КМ). 

Потраживања по основу трансфера од других јединица власти исказана су у 
износу од 57.873 КМ, а односе се на потраживања евидентирана у ЈУ Центар за 
социјални рад по основу трансфера за социјалну заштиту која се финансира из 
Буџета Републике Српске. 
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Потраживања по основу рефундација за накнаде плата исказана су  у нето износу 
од 84.750 КМ, а односе се на потраживања по основу рефундација за накнаде 
плата из доприноса за: здравствену заштиту (117.779 КМ), заштиту од 
незапослености (3.062 КМ), дјечију заштиту (15.760 КМ), а извршена корекција 
потраживања износи 51.851 КМ. Исказана вриједност корекције потраживања по 
основу рефундација за накнаде плата односи се на корекцију потраживања од 
Фонда здравственог осигурања Републике Српске за: 2014. годину (32.250 КМ), 
2015. годину (10.598 КМ) и 2016. годину (9.003 КМ). У току 2018. године није било 
наплате потраживања од Фонда здравственог осигурања Републике Српске нити 
је извршена корекција ненаплаћених потраживања на дан 31.12.2018. године. 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се:  

 врши корекција краткорочних потраживања по основу продаје и 
извршених услуга која нису наплаћена у року од 12 мјесеци сходно 
члану 73. став 1) и 2) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике; 

 дати аванси који нису затворени крајем године исказују као остали 
издаци сходно члану 79. тачка (4) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

6.3.1.2. Нефинансијска имовина у текућим средствима 

Нефинансијска имовина у текућим средствима исказана је бруто вриједности од 
324.353 КМ, исправке вриједности од 25.450 КМ и нето вриједности од 298.903 
КМ. Нето вриједност исказане имовине односи се на: сталну имовину 
намијењену продаји и обустављена пословања (46.082 КМ), залихе материјала 
(14.963 КМ), залихе робе (169.919 КМ) и ситан инвентар и ауто гуме (67.939 КМ). 
Залихе робе углавном се односе на робу преузету од привредног друштва  
„Новотекс“  а.д. Требиње (тачка 3. извјештаја). 

6.3.1.3. Дугорочна финансијска имовина и разграничења 

Дугорочна финансијска имовина и разграничења исказани су у износу од 
5.107.264 КМ, а односи се на: дугорочне пласмане и дугорочна потраживања.  

Дугорочни пласмани исказани су у износу од 4.880.910 КМ, а углавном се 
односе на оснивачки улог у: КП Водовод Требиње (4.611.903 КМ), предузећу 
Комунално Требиње (244.697 КМ), ЈУ Културни центар (2.000 КМ), Јавно 
предузеће Рад Требиње д.о.о. (2.000 КМ), Аграрни фонд (2.000 КМ), ЈУ за 
екологију и безбједност (1 КМ) и ЈУ Паркинг сервис (1 КМ). 

Дугорочна потраживања исказана су у износу од 226.354 КМ, а односе се на 
потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок 
плаћања. Евидентирана су на основу извјештаја из Јединствене евиденције о 
пријављеним и уплаћеним порезима коју води Пореска управа Републике 
Српске. Највећим дијелом их чине потраживања по основу пореза на: лична 
примања (174.263 КМ), акцизе на деривате нафте (35.076 КМ) и имовину (9.023 
КМ). 

6.3.1.4. Нефинансијска имовина у сталним средствима 

Нефинансијска имовина у сталним средствима на дан 31.12.2018. године 
исказана је бруто вриједности од 557.264.350 КМ, исправке вриједности од 
29.892.695 КМ и нето вриједности од 527.371.655 КМ. Нето вриједност исказане 
имовине односи се на: произведену сталну имовину (62.741.631 КМ), 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

32 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Града Требиње за период  

01.01-31.12.2018. године 

 

 

драгоцјености (8.453 КМ), непроизведену сталну имовину (453.688.558 КМ) и 
нефинансијску имовину у сталним средствима у припреми (10.933.013 КМ). У 
2018. години извршено је повећање вриједности нефинансијске имовине у 
сталним средствима по основу донације и нових улагања, а смањење по основу 
обрачунатих трошкова амортизације, продаје и расходовања имовине.  

Произведену сталну имовину чине: зграде и објекти, постројења и опрема, 
инвестициона имовина и нематеријална произведена имовина. 

Зграде и објекти исказани су бруто вриједности од 73.842.066 КМ, исправке 
вриједности од 24.049.085 КМ и нето вриједности од 49.792.981 КМ. Нето 
вриједност објеката највећим дијелом се односе на: стамбене објекте борачке 
популације (569.556 КМ), канцеларијске објекте и просторе (2.593.319 КМ), 
објекте образовних и научних институција (10.603.687 КМ), спортско 
рекреативне објекте (1.923.329 КМ), остале пословне објекте (9.359.369 КМ), 
вањска освјетљења (1.485.447 КМ), путеве (11.092.234 КМ), водоводе и 
канализацију (2.706.393 КМ), спортско рекреативне терене (1.407.132 КМ) и 
споменике (483.361 КМ). Потцијењена је вриједност осталих објеката за износ 
од 19.136 КМ (образложено у дијелу нематеријална произведена имовина). 

Постројења и опрема исказани су бруто вриједности од 10.415.809 КМ, исправке 
вриједности од 4.265.605 КМ и нето вриједности од 6.150.204 КМ. Нето 
вриједност постројења и опреме највећим дијелом се односи на: возила, 
канцеларијску опрему, комуникациону и рачунарску опрему, опрему за 
образовање, науку и културу и спорт. У оквиру опреме исказана је опрема за 
енергетску ефикасност у вриједности од 113.701 КМ евидентирана на основу 
примљене фактуре од добављача Escher tec AG Zürich. С обзиром да поступак 
набавке опреме за електро енергетску ефикасност није завршен, извршена 
улагања је потребно евидентирати преко опреме у прибављању сходно члану 
38. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике. Због наведеног прецијењена је вриједност 
опреме, а потцијењена опрема у припреми. 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се улагања у опрему у 
прибављању евидентирају сходно члану 38. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике. 

Инвестициона имовина исказана je бруто вриједности од 6.835.728 КМ, исправке 
вриједности од 268.271 КМ и нето вриједности од 6.567.457 КМ, а односи се на 
земљиште и грађевинске објекте дате под оперативни закуп по основу 
закључених уговора. Вриједност инвестиционе имовине повећана је за 92.997 
КМ, за извршена улагања у реконструкцију објекта који је дат под закуп (тачка 
6.1.1.1. извјештаја). 

Нематеријална произведена имовина исказана је бруто вриједности од 1.501.654 
КМ, исправке вриједности од 1.270.665 КМ и нето вриједности од 230.989 КМ. 
Углавном је чине: рачунарски програми, улагања у развој и остала 
нематеријална произведена имовина.  

У оквиру нематеријалне непроизведене имовине исказана су улагања у развој 
набавне вриједности од 53.626 КМ, од чега се износ од 19.136 КМ односи на 
улагања у изградњу балон сале за одвијање наставе физичког васпитања у ЈУ 
Техничкој школи. Улагања извршена у изградњу балон сале су погрешно 
класификована као улагања у развој, због чега је потцијењена вриједност 
осталих објеката,  прецијењена вриједност улагања у развој. Наведено није у 
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складу са чланом 20. Правилника о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Препоручује се директору ЈУ Техничке школе да обезбиједи да се улагања 
у остале објекте класификују у складу са чланом 20. Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана 
за буџетске кориснике. 

У oквиру oстaлe нeмaтeриjaлнe прoизвeдeнe имoвинe износ од најмање 90.000 
КМ односи се на пројектну документацију за изградњу објеката и саобраћајница. 
Сходно члану 26. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама 
за буџетске кориснике и параграфима 30. и 31.  МРС ЈС 17- Некретнине, 
постројења и опрема, наведени трошкови чине набавну вриједност објекта. Због 
наведеног за исти износ прецијењена је нeмaтeриjaлна прoизвeдeна имoвина, а 
потцијењени су пословни објекти и простори у прибављању. 

Непроизведена стална имовина исказана је бруто вриједности од 453.727.627 
КМ, исправке вриједности од 39.069 КМ и нето вриједности од 453.688.558 КМ, а 
односи се на земљиште класификовано као градско грађевинско земљиште 
(453.621.610 КМ), остала природна добра (64.948 КМ) и нематеријална 
непроизведена имовина (2.000 КМ). Град је вишегодишње засаде (саднице 
лаванде), погрешно класификовао у оквиру позиције шуме (остала природна 
добра) умјесто у оквиру осталих вишегодишњих засада (биолошка имовина). 
Наведено није у складу са чланом  22. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. Због наведеног 
није обрачуната амортизација нити су утврђивани губици по основу обезвређења 
имовине.  

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи дa сe врши признавање:  

 трошкова који су настали по основу пројектне документације, а 
који чине набавну вриједност објекта сходно члану 26. Правилника 
о рачуноводству и рачуноводственим политикама за буџетске 
кориснике и параграфима 30. и 31. МРС ЈС 17- Некретнине, 
постројења и опрема; 

 вишегодишњих засада у складу са чланом 22. Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетске кориснике. 

Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми исказана је у 
вриједности од 10.933.013 КМ, а највећим дијелом се односи на улагања у: 
зграду Вaтрoгaснoг дoмa (943.365 КМ), снабдијевање водом града Требиње 
(2.316.165 КМ), саобраћајницу Дражин до – Град сунца (1.186.652 КМ), водовод 
Зубци (1.409.455 КМ), наводњавање требињског поља (805.199 КМ), 
водоснабдијевање Драженска гора (321.999 КМ), околно уређење Мокри Долови 
(368.865 КМ), колектор оборинска канализација (334.605 КМ), саобраћајнице 
између зграда Луча (295.710 КМ), пут раскрсница магистралног пута М6 до 
гробља Бањевци (214.968 КМ), Улицу нова С1 Засад поље (301.534 КМ), 
оборинску одводњу Горње Полице (206.411 КМ), вртић „Србија“ (91.388 КМ) и 
Палату правде (60.000 КМ).  

Увидом у књигoвoдствeну eвидeнциjу утврдили смо да на имовини у припреми у 
најмањем износу од 4.845.843 КМ током 2018. години није било улагања. 
Поједини објекти се користе (Ватрогасни дом, саобраћајнице), а због не 
извршеног техничког пријема (неријешени имовинско правни односи) исказују се 
као објекти у припреми. 
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Влада Републике Српске (Министарство правде) у Требињу гради Палату 
правде за коју је Град је био обавезан да припреми земљиште и обезбиједи 
средства за уређење грађевинског земљишта и ренте, што је и учињено у 2017. 
години. Остала улагања врши Министарство правде у чијем власништву ће и 
бити објекат. Евидентирање улагања за изградњу наведеног објекта Град је 
вршио на основу инструкције Министарства финансија Републике Српске. 

Град је у оквиру расхода за уређење јавних површина погрешно класификовао 
трошкове у износу од 14.854 КМ настале због рушења старих објеката за 
припрему земљишта за изградњу грађевинског објекта. Наведено није у складу 
са параграфима 30. и 31. МРС ЈС 17 – Некретнине постројења и опрема, јер 
трошкови који се могу довести у везу са набавком имовине чине његову набавну 
вриједност. Због наведеног прецијењени су расхода за уређење јавних 
површина, а потцијењени објекти у прибављању (тaчкa 6.1.2.1.  извјештаја).  

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се врши признавање 
трошкова насталих због припреме терена за изградњу објекта, у складу 
са параграфима 30. и 31. МРС 17 – Некретнине постројења и опрема. 

6.3.2. Пасива 

Пословна пасива, на дан 31.12.2018. године исказана је у износу 540.759.434 
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 4.766.366 КМ, а 
углавном се односе на: краткорочне финансијске обавезе (1.291.510 КМ), 
обавезе за лична примања (700.339 КМ), обавезе из пословања (2.458.793 КМ), 
обавезе за субвенције (15.833 КМ), грантове (47.559 КМ), дознаке на име 
социјалне заштите (164.297 КМ), краткорочна резервисања и разграничења 
(5.499 КМ), остале краткорочне обавезе (1.103 КМ) и краткорочне обавезе и 
разграничења из трансакција са другим јединицама власти (81.424 КМ).  

Краткорочне финансијске обавезе исказане су у износу од 1.291.510 КМ, а 
односе се на краткорочне финансијске обавезе по дугорочним зајмовима који 
доспијевају до годину дана по основу кредита код: Raiffeisen bankе а.д. Бања 
Лука (71.689 КМ), НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука (100.000 КМ), Нове банке 
а.д. Бијељина (185.006 КМ) и Комерцијалне банке а.д. Бања Лука (934.287 КМ).   

Обавезе за лична примања запослених исказане су у износу од 700.339 КМ, а 
односе се на обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата (599.567 
КМ) и обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи (100.772 КМ). 

Обавезе из пословања исказане су у износу од 2.458.793 КМ, а углавном се 
односе на обавезе: према добављачима (2.211.216 КМ), према физичким 
лицима (31.068  КМ), по основу пореза и доприносе на терет послодавца (11.359 
КМ) и по основу ПДВ-а (11.020 КМ). 

Краткорочна резервисања и разграничења највећим дијелом се односе на: 
средства уплаћена по основу пензија за учешће за издржавање штићеника за 
децембар 2018. године. Град није исказао краткорочна резервисања и расходе 
резервисања по основу обавеза за отпремнине у износу од 230.892 КМ, сходно 
захтјевима параграфа 22, 97. и 98. МРС ЈС 19 – Резервисања, потенцијалне 
обавезе и потенцијална имовина и  параграфом 155. тачка (а) МРС ЈС 25 – 
Примања запослених и члану 84. Правилника о рачуноводству, 
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рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. Због наведеног  потцијењена су краткорочна резервисања и расходи 
резервисања по основу обавеза, а прецијењен финансијски резултат текуће 
године за износ од 230.892 КМ (тачке 3. и 6.2.2. извјештаја).  

До истека рока за израду и достављање Консолидованог финансијског 
извјештаја, краткорочне обавеза Града измирене су у износу од 2.756.020 КМ 
(обавезе за лична примања 686.431 КМ, обавезе из пословања 1.803.867 КМ, 
обавезе за субвенције 15.833 КМ, обавезе за грантове 35.313 КМ, обавезе за 
дознаке 160.914 КМ, краткорочна резервисања 5.096 КМ и обавезе из трансакција 
са другим јединицама власти 48.566 КМ). 

Препоручује се градоначелнику да обезбиједи да се расходи по основу 
обавеза резервишу и евидентирају у складу са захтјевима параграфа 22, 
97. и 98.  МРС ЈС 19 – Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална 
имовина, параграфом 155. тачка (а) МРС ЈС 25 – Примања запослених и 
чланом 84. став 1) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар 
јединице власти односе се на обавезе према другим јединицама власти за 
порезе и доприносе и пореске приходе по записницима из пореског књиговодства, 
евидентирана на основу пореских рјешења и књижних обавјештења.  

6.3.2.2. Дугорочне обавезе и разграничења 

Дугорочне обавезе су исказане у износу од 11.141.161 КМ, а односе се на 
обавезе по основу дугорочних обавеза по зајмовима (8.209.388 КМ), дугорочне 
обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти 
(2.896.408 КМ) и дугорочна резервисања и разграничења (35.365 КМ).  

Дугорочне обавезе по зајмовима исказане су у износу од 8.209.388 КМ, а 
односе се на дугорочне обавезе по: зајмовима од ИРБ -а. 

Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од ИРБ исказане су на фонду 05 у 
износу од 671.995 КМ, а односе се на повучена средства по Уговору са Владом 
Републике Српске (Министарство финансија) од 27.12.2012. године о преносу 
кредитних средстава Европске инвестиционе банке по Пројекту “Водовод и 
канализација Републике Српске за финансирање Пројекта “Пројекат 
снабдијевања водом и канализације у општини Требиње”. По наведеном 
уговору Граду Требиње је одобрен намјенски кредит од 5.992.633 КМ (3.064.000 
ЕУР) са роком отплате од 25 година уз грејс период од 8 година, каматна стопа 
EURIBOR + 2%. Повлачење кредита врши се у 15 транши уз полугодишњи 
обрачун камата. Камата на повучени кредит за 2018. годину обрачуната је у 
износу од 39.098 КМ. Дугорочне обавезе по зајмовима од банака исказане су у 
износу од 7.537.393 КМ, а односе се на кредите код банака:  

 Raiffeisen bankе а.д. Бања Лука у износу од 2.144.000 КМ по основу 
кредитног споразума за изградњу и модернизацију саобраћајница, тротоара 
и тргова са периодом отплате у периоду од 30.04.2009. године до 
28.03.2019. године. Кредит је измирен 28.03.2019. године. 

 НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука у износу од 1.000.000 КМ по основу 
Уговора о дугорочном кредиту за инвестиције из средстава ИРБ-а 
Републике Српске – Фонд за развој источног дијела Републике Српске од 
16.11.2009. године. На дан 31.12.2018. године дио дугорочног кредита који 
доспијева у року од године дана износио је 100.000 КМ.   
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 Нове банке а.д. Бања Лука у износу од 1.700.000 КМ по основу Уговора о 
дугорочном кредиту за финансирање капиталних пројеката Општине 
Требиње (изградња улица, куповина земљишта за изградњу путева и улица) 
од 07.06.2012. године.  

 Комерцијалне банке а.д. Бања Лука у износу од 3.480.000 КМ по основу 
Уговора о дугорочном кредиту за финансирање обавеза насталих у јавним 
установама, а које су укључене у консолидовани финансијски извјештај 
Града и капиталних инвестиција за изградњу и реконструкцију 
инфраструктуре од 23.12.2013. године.  

 Комерцијалне банке а.д. Бања Лука у износу од 6.340.000 КМ по основу 
Уговора од 27.06.2017. године о дугорочном кредиту за финансирање 
пренесених обавеза у износу од 4.157.000 КМ и за инвестиције у износу 
2.183.000 КМ.  

Дугорочна резервисања и разграничења исказана су у износу од 35.365 КМ и 
евидентирана у ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце “Наша 
радост” Требиње. Односе се на донацију: опреме за централно гријање из 2016. 
године (16.335 КМ) од UNDP-a, намјештаја из 2017. године (3.021 КМ) од 
предузећa „Swisslion“ д.о.о. Требиње и спортских реквизита за дјечије 
игралиште из 2017. години (16.009 КМ) од Raiffeisen bank d.d. Сарајево. 
Донације нису условљене. Евидентирање примљених донација у оквиру 
дугорочно разграничених прихода није у складу са чланом 109. став 3) 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Због наведеног, 
прецијењени су дугорочно разграничени приходи, а потцијењен је финансијски 
резултат ранијих година за износ од 35.365 КМ.  

Препоручује се директору ЈУ за предшколско васпитање и образовање 
дјеце „Наша радост“ да обезбиједи да се примљене донације које нису 
условљене, признају сходно члану 109. став 3) Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар 
јединица власти исказане су у износу од 2.896.408 КМ, а односе се на обавезе 
према Влади Републике Српске – Министарству финансија по основу 
дугорочног задужења за суфинансирање Пројекта “Пројекат снабдијевања 
водом и канализације у општини Требиње” по уговору од 27.12.2012. године. 
Укупан износ кредитног задужења према Влади Републике Српске за 
суфинансирање наведеног пројекта износи 3.568.403 КМ и то (по почетном 
стању 01.01.2018. године 2.244.813 КМ, повучених средстава у току 2018. године 
од 1.323.589 КМ).  
6.3.2.3. Властити извори 

Властити извори исказани су у износу од 524.851.907 КМ, а односе се на: трајне 
изворе средстава (469.300.746 КМ), резерве (68.294 КМ), финансијски резултат 
ранијих година (55.009.925 КМ) и финансијски резултат текуће године (472.942 
КМ). 

Трајни извори средстава се односе на исказану вриједност земљишта, акција и 
учешћа у капиталу, умјетничких слика и галеријских експоната, школских и 
библиотечких књига и културно историјских споменика. Трајни извори срeдстaвa 
су више исказани за 65.000 КМ (тачка 6.2.1. извјештаја). 

Финансијски резултат текуће године исказан је у износу од 472.942 КМ (тачкa 
6.2.3. извјештаја). 
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Финансијски резултат ранијих година исказан је у износу од 55.009.925 КМ и исти 
је потцијењен је за износ од 35.365 КМ (тачка 6.3.2.2. извјештаја). 

6.4. Ванбилансна евиденција 

Ванбилансна евиденција исказана је у износу од 2.508.425 КМ и углавном се 
односи на: основна средства узета у закуп (7.320 КМ), хартије од вриједности ван 
промета, гаранције (1.060.460 КМ) и осталу ванбилансну евиденцију (1.410.326 
КМ). Остала ванбилансна евиденција односи се на неоткупљене станове 
борачких категорија (342.356 КМ), станове Министарства за избјеглице и 
расељена лица (72.327 КМ) и донирана средства Владе Републике Србије за 
вртић „Србија“ (994.300 КМ). Донирана средства Владе Републике Србије за 
изградњу вртића „Србија“ су евидентирана у оквиру ванбилансне евиденције у 
складу са члaнoм 65. став 1) тачка (3) Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. У ванбилансној евиденцији нису евидентиране пословне промјене које 
се односе на неповучена кредитна средства у износу од 2.424.261 КМ (кредит од 
Европске инвестиционе банке за финансирање „Пројекта снабдијевања водом и 
канализације у општини Требиње”), као што је прописано чланом 92. Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама 
за буџетске кориснике.     

Препоручује се градоначелнику, да обезбиједи, да се неповучена кредитна 
средства воде у ванбилансној евиденцији сходно члану 92. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

6.5. Биланс новчаних токова 

У Билансу новчаних токова исказани су приливи готовине из пословних 
активности (24.823.985 КМ) и одливи из пословних активности (21.281.013 КМ) 
па је исказан позитиван новчани ток из пословних активности у износу од 
3.542.972 КМ. Град је исказао, негативан новчани ток из инвестиционих 
активности у износу од 5.098.182 КМ, јер је исказао приливе готовине из 
инвестиционих активности (793.815 КМ) и одливе готовине из инвестиционих 
активности (5.891.997 КМ). Град је исказао негативан новчани ток из активности 
финансирања (1.037.370), јер је исказао  приливе готовине из активности 
финансирања (397.860 КМ)  и одливе готовине из активности финансирања 
(1.435.230 КМ). Исказана готовина и готовински еквиваленти на почетку периода 
у износу од 5.303.354 КМ, позитиван нето новчани ток из пословних активности, 
негативан нето новчани ток из инвестиционих активности и негативан нето 
новчани ток из активности финансирања, дају стања новчаних средстава на 
крају периода у износу од 2.710.774 КМ. Ревизијом нису утврђене материјално 
значајне неправилности у односу на одредбе члана 42. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике 
Српске“, број 15/17) и исти пружа релевантне информације о новчаним токовима 
у складу са МРС ЈС 2 - Извјештај о новчаним токовима. 

6.6. Временска неограниченост пословања 

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



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

38 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Града Требиње за период  

01.01-31.12.2018. године 

 

 

6.7. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањено је да се у току 2018. 
године код надлежних судова против града води 7 парничних поступака у 
вриједности од око 271.130 КМ. Према писаним информацијама процјењује се 
да ће један спор бити ријешен у корист Града, три су са неизвјесним исходом, за 
два није одлучивано и један је у току. Град се јавља као тужитељ у 35 спорова у 
вриједности од око 4.690.263 КМ. Од наведеног износа на тужбе по основу 
комуналних такси се односи 26.445 КМ. Град је тужио „Бобар банку“ а.д. у 
стечају и вриједност тужбеног захтјева износи 4.621.891 КМ и предузеће 
„Неимарство“ а.д. Требиње у вриједности од 41.924 КМ.  

6.8. Напомене уз финансијске извјештаје 

Уз Консолидовани финансијски извјештај за 2018. годину сачињене су и 
Напомене за период 01.01-31.12.2018. годину, које пружају неопходне опште 
податке о Градској управи, примијењеним прописима за израду годишњег 
обрачуна, рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим 
политикама, али дијелом не задовољавају захтјеве МРС ЈС 1 - Презентација 
финансијских извјештаја и одредбе члана 46. Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника, јер нису у потпуности објелодањене 
информације о: 

 обавезама за субвенције, грантове и дознаке јер обухватају само 
вриједности без детаљнијег образложења;  

 судским споровима који се воде по основу потраживања од комуналних 
накнада и такси (око 480.000 КМ); 

 структури трајних извора средстава; 

 структури расхода за лична примања и расхода по основу коришћења 
роба и услуга. 

Поред наведених неправилности код појединих нижих буџетских корисника 
Образложења уз финансијске извјештаје не дају све информације прописане 
чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника. 

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

Ревизијски тим 

Бранка Удовичић, с.р. 

Зорана Тодоровић, с.р. 

Мирослав Караћ, с.р. 
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