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ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА

Предмет
Предмет овог ревизијског ангажмана је провјера провођења препорука датих у
Извјештају о ревизији консолидованих финансијских извјештаја Општине Источно
Ново Сарајево за период 01.01-31.12.2014. година (број: РВ036-15) и доказне
документације која поткрепљује проведеност препорука кроз независни ангажман
ради пружања увјеравања ограниченог степена о статусу препорука датих у
ревизијском извјештају
Одговорност руководства за провођење препорука
Начелник Општине Источно Ново Сарајево је одговоран за припрему програма
провођења датих препорука, за провођење датих препорука и извјештавање о
проведеним препорукама.
Одговорност ревизора
Наша је одговорност да изразимо закључак о увјеравању ограниченог степена на
основу спроведених испитивања документације која поткрепљује извјештај о
спровођењу препорука. Провјеру статуса датих препорука смо извршили у складу са
Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске, ISAE 3000 -Међународним
стандардом ангажовања на основу којег се пружа увјеравање, које не спада у
ревизију или преглед финансијских информација и ISSAI стандардима ревизије
релевантним за овај ангажман. Овим стандардима се налаже да поступамо у складу
са етичким захтјевима и да ангажман увјеравања планирамо и извршимо на начин
који омогућава да се, у ограниченом степену, увјеримо у статус датих препорука,
односно да ли су дате препоруке спроведене у складу са очекивањима извршене
ревизије.
Ангажман ради пружања увјеравања ограниченог степена укључује спровођење
поступака у циљу прибављања довољних и адекватних ревизијских доказа о томе да
су препоруке спроведене на начин како је то ревизор препоручио. То подразумијева
да нисмо вршили ревизију активности, трансакција и стања билансних позиција
текуће године како би се увјерили да исте или сличне грешке, неправилности и
неусклађености нису поновљене, већ смо се фокусирали на књиговодствену
документацију и изјаве који подржавају извјештај о провођењу препорука датих за
2014. годину. Избор поступака провјере је заснован на просуђивању, укључујући
процјену ризика материјално погрешних информација у извјештају о спровођењу
датих препорука. Приликом процјене ризика, ревизор разматра интерне контроле
које су релевантне за праћење спровођења препорука датих од ревизора јавног
сектора у циљу осмишљавања поступака који су одговарајући у датим околностима.
Сматрамо да су прибављени докази, с обзиром на увјеравања ограниченог степена
довољни и одговарајући и да подржавају закључке дате у извјештају.
Основ за закључак са резервом
Као што смо навели по под тачкама 2.1. и 2.2. извјештаја:
Од укупно 16 датих препорука (седам за финансијске извјештаје и девет за
усклађеност пословања) Општина Источно Ново Сарајево дјелимично је провела
пет препорука, двије препоруке за финансијске извјештаје (под редним бројем 2 и 6)
и три препоруке за усклађеност пословања (под редним бројем 1, 6 и 7), док двије
препоруке нису проведене и то препорука за финансијске извјештаје (под редним
бројем 7) и препорука за усклађеност пословања (под редним бројем 5).
Извјештај о статусу датих препорука приликом ревизије консолидованих
финансијских извјештаја Општине Источно Ново Сарајево за 2014. годину
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Закључак са резервом
На основу извршене провјере провођења препорука датих у Извјештају о ревизији
консолидованих финансијских извјештаја Општине Источно Ново Сарајево за 2014.
годину и документације која поткрепљује проведеност препорука, осим за наведено
у пасусу Основ за закључак са резервом, нисмо наишли ни на шта што би нас
навело на увјерење да препоруке нису проведене.

Главни ревизор
Др Душко Шњегота, с.р.

Бања Лука, 14.08.2017. године
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II

ИЗВЈЕШТАЈ О СТАТУСУ ДАТИХ ПРЕПОРУКА ПРИЛИКОМ
РЕВИЗИЈЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЈЕШТАЈА ОПШТИНЕ ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО ЗА
2014. ГОДИНУ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске (у даљем тексту:
Главна служба за ревизију) извршила је ревизију консолидованих финансијских
извјештаја Општине Источно Ново Сарајево за 2014. годину и у ревизијском
извјештају број: РВ036-15 од 26.06.2015. године изразила негативно мишљење за
финансијске извјештаје и мишљење са резервом за усклађеност.
Приликом наведене ревизије дате су сљедеће препоруке за финансијске извјештаје,
да се:
1) код спровођења пописа обезбиједи досљедна примјена Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем
имовине и обавеза, како на нивоу Општине, тако и код буџетских корисника;
2) признавање, вредновање и објелодањивање средстава, обавеза, прихода и
расхода врши у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за
јавни сектор и Међународним стандардима финансијског извјештавања и
консолидовани финансијски извјештај саставља у складу са чланом 60.
Правилника о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета
Републике, општина, градова и фондова;
3) признавање и вредновање прихода од трансакција размјене врши у складу са
захтјевима МРС ЈС 9 – Приходи од трансакција размјене и анализирају одредбе
Правилника о условима, начину коришћења, организацији и начину наплате
паркирања на јавним паркиралиштима;
4) признавање и вредновање нефинансијске имовине врши у складу са захтјевима
МРС ЈС 17- Некретнине, постројења и опрема; имовина из обустављених
пословања класификује и рекласификује у складу са МСФИ 5 и изврши
свеобухватна анализа исказаних позиција нефинансијске имовине у сталним
средствима;
5) биланс новчаних токова саставља у складу са чланом 54. Правилника о
финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина,
градова и фондова;
6) врши резервисање за судске спорове у складу са одредбама МРС ЈС 19 –
Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина и у Напоменама уз
финансијске извјештаје објелодане потенцијалне обавезе по основу судских
спорова, како је дефинисано чланом 57. Правилника о финансијском
извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и
фондова;
7) у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодане све релевантне
информације у складу са захтјевима МРС ЈС и чланом 57. Правилника о
финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина,
градова и фондова.
Приликом наведене ревизије дате су сљедеће препоруке за усклађеност
пословања, да се:
1) успостави систем интерних контрола у складу са општеприхваћеним
стандардима и смјерницама интерне контроле (члан 60. Закона о буџетском
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2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

2.

систему Републике Српске) којим ће се обезбиједити законито, ефикасно,
ефективно, одговорно и транспарентно трошење јавних средстава;
додјела уговора о јавној набавци роба, услуга и радова врши уз примјену
поступака дефинисаних Законом о јавним набавкама и код реализације
уговорених одредби успоставе адекватни контролни поступци, који ће осигурати
досљедну примјену Закона о облигационим односима;
буџет припрема и доноси у складу са одредбама Закона о буџетском систему
Републике Српске и Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна
и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина,
градова и фондова;
кредитна и намјенска средства троше у складу са Скупштинском одлуком и
планираном намјеном и објелодане додатне информације за неискоришћена
средства, како је дефинисано параграфом 56. и 59. МРС ЈС 2 - Извјештаји о
новчаним токовима;
стварају обавезе и користе средства у складу са расположивим средствима, како
је дефинисано чланом 40. Закона о буџетском систему Републике Српске;
услуге заједничке комуналне потрошње повјере извршиоцу у складу са чланом
10. или 11. Закона о комуналним дјелатностима; Програмoм услуга заједничке
комуналне потрошње дефинише висина потребних средстава и распоред
средстава по намјенама за сваку дјелатност посебно и рачуноводственим
политикама дефинише (и исто примјењује) накнадно признавање и вредновање
радова за инвестиционо одржавање у складу са релевантним рачуноводственим
стандардима и прописима; донесе стратегија развоја локалних путева и улица у
насељу и Одлука о разврставању локалних путева и улица у насељу како је
дефинисано чланом 13. став 4. и чланом 10. став 4. Закона о јавним путевима;
анализирају дефинисана правила и критеријуми за одобравање средстава
субвенција; дефинишу правила и критеријуми за одобравање и додјелу
средстава гранта према програмима; додјела средстава субвенција и грантова
врши према програмима, правилима и критеријумима и осигура једнакост и
транспарентност за све кориснике буџетских средстава;
изврше одговарајуће анализе у вези са уговорима о сукцесивном плаћању
накнаде за ренту и уређење грађевинског земљишта и анализирају ефекти и
начин издавања пословних простора у закуп с освртом на начин исказивања
краткорочних потраживања и пореза на додату вриједност.
Препоручујемо директору Јавне установе за културу „Културни центар“ Источно
Ново Сарајево да изврши распоређивање службеника на радна мјеста у складу
са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста и
уговоре о раду усклади са Одлуком о утврђивању висине коефицијената.

Провођење препорука из предметног извјештаја

Општина Источно Ново Сарајево (у даљем тексту: Општина) доставила је Главној
служби за ревизију План активности на реализацији препорука датих у Извјештају о
ревизији консолидованих финансијских извјештаја Општине Источно Ново Сарајево
за период 01.01-31.12.2014. година, у року од 60 дана од датума достављања
извјештаја, како је то прописано чланом 21. став 3. Закона о ревизији јавног сектора
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/05 и 20/14).
Извјештај о спровођењу препорука датих у ревизијском извјештају РВ036-15 је
сачињен и достављен Главној служби за ревизију 14.06.2017. године.
На достављени Нацрт извјештаја о статусу датих препорука није било примједби.
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2.1.

Проведене препоруке

На основу провјере презентоване књиговодствене и друге пратеће документације и
предузетих мјера за провођење препорука стекли смо увјерење да је Општина
провела укупно девет препорука и то четири препоруке везане за финансијске
извјештаје (под редним бројевима 1, 3, 4 и 5) и пет препорука (под редним
бројевима 2, 3, 4, 8 и 9) везаних за усклађеност пословања.
Проведене препоруке везане за финансијске извјештаје:
Препорука број 1
Попис и усклађивање књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза за
2016. годину у Општини, ЈУ Центар за социјални рад и Културном центру извршен је
у складу са процедурама дефинисаним Правилником о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 71/10), тј. у складу са чланом 12. став
б), чланом 15, чланом 17. став 4 и чланом 20, а евидентирање резултата пописа
извршено је на основу Одлуке о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије,
донесене од стране начелника Општине.
Препорука број 3
Признавање и вредновање прихода од трансакција размјене врши се у складу са
захтјевима МРС ЈС 9 – Приходи од трансакција размјене и Правилника о условима,
начину коришћења, организацији и начину наплате паркирања на јавним
паркиралиштима, тј. приходи од наплате паркирања на јавним паркиралиштима
евидентирају се на припадајућем конту, комунална такса за коришћење простора за
паркирање возила.
Препорука број 4
Општина је отклонила неправилности наведене у ревизијском извјештају из 2014.
године везане за евидентирање, признавање и вредновање нефинансијске имовине
у сталним средствима и то:
- обрачун трошкова амортизације нефинансијске имовине у сталним средствима
врши се на основу процијењеног вијека трајања средстава, а у складу са
захтјевима параграфа 59-81 МРС ЈС 17- Некретнине, постројења и опрема, тј.
обрачун амортизације процијењеног дијела нефинансијске имовине у сталним
средствима књижи се умањењем конта ревалоризационих резерви у корист
финансијског резултата;
- нефинансијска имовина у сталним средствима у потпуности се класификује,
како је дефинисано чланом 18. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета
Републике, општина, градова и фондова, тј. класификована и евидентирана на
припадајућим контима;
- нефинансијска имовина у сталним средствима увећана је за неевидентирану
испостављену привремену ситуацију у износу до 29.466 КМ по основу изградње
водоводне мреже и за износ од 22.261 КМ по основу реконструкције и доградње
пословног простора. Такође, нефинансијска имовина у сталним средствима
умањена је за погрешно евидентиране текуће расходе у износу од 5.967 КМ.
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Препорука број 5
Биланс новчаних токова, који је презентован уз финансијске извјештаје за период
01.01-31.12.2016. година, сачињен је у складу са чланом 54. Правилника о
финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина,
градова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, број: 16/11 и 126/11).
Проведене препоруке везане за усклађеност пословања:
Препорука број 2
Приликом реализације одредби, из додијељених уговора путем јавних набавки,
Општина је успоставила адекватне контролне поступке, који осигуравају досљедну
примјену Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и Закона
о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и
„Службени гласник Републике Српске“, број 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04), а који се
односе на уредно достављање банкарске гаранције за добро извршење послова и
за квалитет изведених радова у гарантном периоду, контролу поштовања уговорене
динамике извођења радова и рокова за завршетак радова и услуга, као и контролу
уговорених и фактурисаних количина и цијена.
Препорука број 3
Буџет Општине за 2016. годину је припремљен и донесен на основу стандардних
буџетских класификација, тј. у складу са одредбама члана 15. Закона о буџетском
систему Републике Српске и у складу са одредбама Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода
буџета Републике, општина, градова и фондова. Надлежни општински орган
сачињавао је кварталне финансијске планове у складу са чланом 8. Одлуке о
извршењу буџета Општине Источно Ново Сарајево.
Препорука број 4
Након ревизијског извјештаја за 2014. годину Општина није имала кредитних
задужења. Одговорна лица су упозната са датом препоруком везаном за намјенско
трошење кредитних средстава и објављивања информација о истим, те смо
мишљења да наведену препоруку класификујемо као проведену.
Препорука број 8
Евидентирање издатака и примитака по основу пореза на додату вриједност у 2016.
години вршено је у складу са датом препоруком, тј. у сладу са чланом 105 и 135
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 90/10). Извршена је исправка књижења
по основу погрешно укњиженог (на текућим трошковима) износа од 22.261 КМ за
адаптацију пословног простора у 2014. години, тј. повећана је нефинансијска
имовина у сталним средствима и дугорочно разграничени приходи за наведени
износ. У складу са чланом 3. Одлуке о закупу пословних зграда и простора Општина
је продужила уговоре о закупу пословног простора, који су истекли.
Препорука број 9
Донесен је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Јавне установе за културу „Културни центар“ Источно Ново Сарајево од 07.04.2016.
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године, на који је сагласност дао начелник Општине, а на основу истог извршено је
распоређивање службеника на радна мјеста. Донесена је Одлука о утврђивању
висине коефицијената са којом су усклађени уговори о раду запослених и на основу
којих се врши обрачун плата.
2.2.

Дјелимично проведене препоруке

Према предузетим мјерама за провођење препорука датих у Извјештају о ревизији
финансијских извјештаја Општине за 2014. годину, дјелимично је проведено пет
препорука и то двије препоруке везане за финансијске извјештаје (под редним
бројевима 2 и 6) и три препорука везане за усклађеност пословања (под редним
бројевима 1, 6 и 7).
Дјелимично проведене препоруке везане за финансијске извјештаје:
Препорука број 2
Финансијски извјештаји Јавне установе Спортско рекреационог центра „Славија“
Источно Ново Сарајево обухваћени су консолидованим финансијским извјештајима
за кориснике буџета Општине за 2016. годину у складу са чланом 60. став (3)
Правилника о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике,
општина, градова и фондова и параграфом 15. МРС ЈС 6 - Консолидовани и
појединачни финансијски извјештаји. Такође, проведен је дио препоруке везан за
новчане токове, признавање и вредновање прихода од трансакција размјене
(образложено под тачком 2.1. Препорука бр. 5, 3).
Консолидовани финансијски извјештаји Општине за 2016. годину нису сачињени у
потпуности у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни
сектор, Међународним стандардима финансијског извјештавања као и усвојеним
рачуноводственим политика, као и усклађеност пословања Општине са надлежном
законском регулативом, а што смо навели под тачкама 2.2. и 2.3. (дјелимично
проведене препоруке и нереализоване препоруке).
Препорука број 6
Општина је у буџету за 2016. годину извршила резервисање средства на име
судских спорова у износу од 205.000 КМ, а није у складу са чланом 57. Правилника о
финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина,
градова и фондова, у Напоменама уз финансијске извјештаје објелоданила
потенцијалне обавезе и потенцијална средства по основу судских спорова.
Дјелимично проведене препоруке везане за усклађеност пословања:
Препорука број 1
Препорука везана за ефикасност успоставља система интерних контрола у складу
са општеприхваћеним стандардима и смјерницама интерне контроле, која се
односила на доношење и усаглашавање интерних аката, који су реализовани и то:
• Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста општинске
управе Општине Источно Ново Сарајево;
• Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама за кориснике
буџета Општине Источно Ново Сарајево који је усклађен са одредбама
Правилника
о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, број 127/11);
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Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима
Општине Источно Ново Сарајево;
• Оквирног стратешког плана за активности интерне ревизије Општине Источно
Ново Сарајево за период 2017-2019. годинe;
• успостављена књига улазних фактура.
Такође, годишњи попис за 2016. годину у Општини извршен је у складу са
одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза (образложено под тачком
2.1. извјештаја), усаглашена су стања обавеза за набавку робе и услуга у главној
књизи (синтетика) са исказаним стањем у помоћној књизи, приликом реализације
одредби из додијељених уговора путем јавних набавки Општина је успоставила
адекватне контролне поступке, који осигуравају досљедну примјену Закона о јавним
набавкама и Закона о облигационим односима (тачка 2.1. извјештаја).
Успостављени систем интерних контрола није у потпуности успостављен у складу са
општеприхваћеним стандардима и смјерницама интерне контроле те није
функционисао на начин да обезбиједи финансијске извјештаје Општине за 2016.
годину без грешака и неправилности, као и потпуну примјену рачуноводствених
политика и потпуну усклађеност пословања Општине са надлежном законском
регулативом, а што смо навели под тачкама 2.2. и 2.3. (дјелимично проведене
препоруке и нереализоване препоруке).
•

Препорука број 6
Општина је измјеном акта о оснивању КП „Рад“ а.д. Источно Ново Сарајево
повјерила обављање комуналне дјелатности наведеном комуналном предузећу, а у
складу са чланом 10. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник
Републике Српске“, број 124/11).
Чланом 16. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама за
кориснике буџета Општине Источно Ново Сарајево дефинисано је накнадно
признавање и вредновање издатака на сталној имовини, а донесена је и Одлука о
мјерилима и критеријумима за разврставање локалних путева и улица на подручју
Општине Источно Ново Сарајево.
У складу са датом препоруком, Општина није донијела Програм услуга заједничке
комуналне потрошње за 2016. годину и Стратегију развоја локалних путева.
Препорука број 7
Општина је сачинила и усвојила Програмом подстицаја развоја привреде и
пољопривреде у Општини Источно Ново Сарајево за 2016. годину и истим
дефинисала критеријуме за додјелу буџетских средстава путем наведених
субвенција, чиме се обезбеђује претпоставка за једнакост и транспарентност
приликом додијеле средстава за све кориснике буџетских средстава, а у складу са
препоруком ревизије. Додијељена средства су се у потпуности односила на
програме из 2016. године.
У складу са препоруком за додјелу грантова, Општина је донијела Правилник о
категоризацији спортиста, спортова и расподјели буџетских средстава за спорт
општине Источно Ново Сарајево, Правилник о правима, коришћењу и додијели
једнократне помоћи становницима Општине, Правилник о додијели једнократне
новчане помоћи за преквалификацију, доквалификацију, струно усавршавање,
праксу, школовање, одлазак на такмичења, студијска путовања, размјену студената
и сл. становницима Општине и Правилник о додијели финансијских средстава за
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суфинансирање пројеката удружења грађана/невладиних организација са подручја
Општине Источно Ново Сарајево.
Општина није донијела Одлуку о критеријумима, условима и начину утврђивања
статуса удружења од интереса за Општину Источно Ново Сарајево и о начину
распоређивања средстава буџета Општине, те се нисмо могли увјерити да је
осигурана једнакост и транспарентност при додијели средстава удружењима
грађана у 2016. години.
До датума овог извјештаја Скупштина општине није донијела програм развоја спорта
на подручју Општине Источно Ново Сарајево, што није у складу са чланом 10.
Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/02, 66/03, 73/08 и
102/08).

2.3.

Нереализоване препоруке

Према предузетим мјерама за провођење препорука датих у Извјештају о ревизији
финансијских извјештаја Општине за 2014. годину нису проведене двије препоруке и
то једна препорука везана за финансијске извјештаје (под редним бројем 7) и једна
препорука везана за усклађеност пословања (под редним бројем 5).
Нереализоване препоруке везане за финансијске извјештаје:
Препорука број 7
Општина je саставила Напомене уз финансијске извјештаје за 2016. г. али исте нису
у складу са захтјевима МРС ЈС 1 – Презентација финансијских извјештаја, нити
члананом 57. Правилника о финансијском извјештавању за кориснике прихода
буџета Републике, општина, градова и фондова. Образложења појединачних ставки
презентованих у финансијским извјештајима нису сачињена у складу са захтјевима
релевантних МРС ЈС те нису објелодањене потпуне информације у складу са МРС
ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја; МРС ЈС 2 – Извјештај о новчаним
токовима; МРС ЈС 17 - Некретнине, постројења и опрема; МРС ЈС 19 –
Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина и МРС ЈС 23 –
Приходи од трансакција које нису трансакције размјене.
Нереализоване препоруке везане за усклађеност пословања:
Препорука број 5
У Периодичном извјештају о извршењу буџета за период 01.01-31.12.2016. година
Општина је исказала непокривени буџетски дефицит у износу од 1.070.225 КМ, те
створила обавезе изнад буџетом одобрених средстава, што није у складу са
одредбама члана 40. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).

3.

Закључак

Општина Источно Ново Сарајево је 30.09.2015. године доставила Главној Служби за
ревизију јавног сектора Републике Српске План активности на реализацији
препорука датих у Извјештају о ревизији консолидованих финансијских извјештаја за
кориснике буџета Општине Источно Ново Сарајево за период 01.01- 31.12.2014.
године у року од 60 дана од датума достављања извјештаја, како је то прописано
чланом 21. тачка (3) Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске.

Извјештај о статусу датих препорука приликом ревизије консолидованих
финансијских извјештаја Општине Источно Ново Сарајево за 2014. годину
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Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

На основу испитане књиговодствене и друге пратеће документације и датих
образложења одговорних особа, закључили смо да је Општина Источно Ново
Сарајево од укупно седам датих препорука за финансијске извјештаје провела
четири препоруке, двије препоруке проведене су дјелимично, а једна препорука није
проведена. Од укупно девет препорука датих за усклађеност пословања проведено
је пет препорука, три препоруке проведене су дјелимично, а једна препорука није
проведена.

Ревизијски тим
Ненад Дмитровић, с.р
Мирослав Караћ, с.р

10

Извјештај о статусу датих препорука приликом ревизије консолидованих
финансијских извјештаја Општине Источно Ново Сарајево за 2014. годину

