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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Мишљење са резервом
Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општине Пале
који обухвата Биланс стања на дан 31.12.2020. године, Биланс успјеха, Извјештај о
промјенама нето имовине, Биланс новчаних токова, Периодични извјештај о
извршењу буџета и Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим
фондовима за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо обухватили
преглед значајних трансакција, образложења уз обрасце годишњих финансијских
извјештаја и примјену рачуноводствених политика у ревидираном периоду.
По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом,
Консолидовани финансијски извјештај Општине Пале истинито и објективно
приказују, у свим материјалним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза
на дан 31.12.2020. године и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан,
у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања.
Основ за мишљење са резервом
Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике
Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије 2200-2810. Наша одговорност
за провођење ревизије детаљније је описана у пасусу Одговорност ревизора.
Ревизију смо спровели у складу са ISSAI 130 - Етичким кодексом, испунили смо
наше остале етичке одговорности и независни смо у односу на субјекта ревизије.
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази, с обзиром на прописани оквир
финансијског извјештавања довољни и одговарајући и да обезбјеђују основ за
наше ревизијско мишљење о финансијском стању имовине, обавеза и извора и
извршењу буџета.
Као што је наведено под тачком 6.3.1.2. извјештаја:
Акције и учешћа у капиталу и финансијски резултат ранијих година су потцијењени
у износу од 10.000 КМ, јер уписани и уплаћени капитал код ЈЗУ Дом здравља
„Пале“ Пале, ЈУ Народна библиотека Пале, ЈУ Центар за социјални рад Пале, ЈУ
Дјечији центар „Буба Мара“ Пале и ЈУ за културу и спорт „Културно-спортски
центар“ Пале од стране Општине Пале није евидентиран у главној књизи Општине
Пале, што није у складу са чланом 61. став (4) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.
Нефинансијска имовина у сталним средствима, издаци за изградњу и прибављање
саобраћајних објеката, као и финансијски резултат текуће године су прецијењени,
док су капитални грантови у земљи потцјењени у износу од 1.000.000 КМ, јер је у
главној књизи Општине Пале у оквиру нефинансијске имовине у сталним
средствима на дан 31.12.2020. године извршено евидентирање улагања у
инфраструктуру АД Олимпијског центра „Јахорина“ Пале. Евидентирање наведеног
улагања није испунило услове за признавање у пословним евиденцијама општине
Пале у складу са параграфом 14. тачка (а) МРС ЈС 17 – Некретнине постројења и
опрема.
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Временска неограниченост пословања
У Напоменама уз финансијске извјештаје је објелодањено да нема неизвјесности у
вези са сталношћу пословања, у складу са МРС-ЈС 1 Презентација финансијских
извјештаја, параграфи 15.(ц) и 38, са закључком да ће Општина Пале наставити са
пословањем и извршавањем својих законских обавеза и у будућности.
Кључна питања ревизије
Кључна питања ревизије су, по нашем професионалном мишљењу, она питања
која су била најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за годину
која се завршава на дан 31. децембар 2020. године. Ова питања смо размотрили у
оквиру ревизије финансијских извјештаја као цјелине, а у формирању нашег
мишљења не дајемо одвојено мишљење о тим питањима. Осим питања описаних у
пасусу Основ за мишљење са резервом нема других питања кoja треба објавити у
извјештају о ревизији.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Начелник oпштине је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских
извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни
сектор, односно прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор
важећим у Републици Српској. Ова одговорност обухвата осмишљавање, примјену
и одржавање интерних контрола које су релевантне за припрему и фер
презентацију финансијских извјештаја који не садрже материјално значајне
погрешне исказе настале усљед преваре и грешке; одговарајућа објелодањивања
релевантних информација у Напоменама уз финансијске извјештаје; одабир и
примјену одговарајућих рачуноводствених политика и рачуноводствених процјена
које су примјерене датим околностима и надзор над процесом извјештавања. При
изради финансијских извјештаја руководство је одговорно да процијени сталност
пословања и да објелодани питања везана за временску неограниченост
пословања.
Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја
Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да ли финансијски извјештаји,
као цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане
преваром или грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који
садржи наше мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања,
али није гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима
ревизије увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје.
Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја.
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
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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, 30.07.2021. 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 Општине Пале за 2020.
годину, извршили смо ревизију усклађености активности, финансијских трансакција
и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и
другим прописима.
Пo нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом,
активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијском
извјештају Општине Пале за 2020. 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 4. извјештаја:
За набавку уређења корита ријекe Миљацке и одржавање локалних макадамских
путева, потписани су додатни уговори без спровођења процедура јавних набавки у
најмањем износу од 59.275 КМ, што није у складу са чланом 6. Закона о јавним
набавкама. Набавке у најмањем износу од 144.391 КМ, које се односе на набавке услуга
превоза осталих лица, услуге медија, рекламе, промоције, информисања, услуге
штампања часописа „Паљанске новине“ и услуге репрезентације, нису обухваћене
планом јавних набавки, нити су за исте донесене посебне одлуке, што није у складу са
чланом 17. Закона о јавним набавкама, а исте су вршене без примјени одредби
наведеног закона.
Одговорност руководства за усклађеност
Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја,
Начелник општине је такође одговоран да осигура да су активности, финансијске
трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима у складу са
прописима којима су регулисане.
Одговорност ревизора за ревизију усклађености
Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности,
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у
свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане.
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили
ревизијске доказе о томе да ли је пословање Општине Пале обухваћено према
дефинисаним критеријумима, усклађено са законским и другим прописима.
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Процедуре подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са
законима и прописима који регулишу пословање Општине Пале.

Бања Лука, 30.07.2021. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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III

РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА

Препоруке везане за финансијске извјештаје
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:
1) извјештај о извршеном годишњем попису имовине и обавеза код Општинске
управе и нижих буџетских корисника сачињава у складу са одредбама члана
20. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза,
2) у консолидовани финансијски извјештај укључују сви контролисани ентитети
како је прописано одредбама члана 123. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике,
3) у оквиру акција и учешћа у капиталу изврши евидентирање учешћа у
капиталу јавних установа и нижих буџетских корисника чији је оснивач
Општина,
4) признавање нефинансијске имовине у сталним средствима врши у складу
са параграфом 14. МРС ЈС 17 - Некретнине постројења и опрема,
5) евидентирање пословних догађаја у ванбилансној евиденцији врши у складу
са чланом 89. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна
и примјени контног плана за буџетске кориснике и чланом 92. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике,
6) биланс новчаних токова сачињава у складу са чланом 42. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС ЈС 2 Извјештаји о новчаним токовима.

Препоруке везане за усклађеност
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:
1) закључивање уговора о дјелу врши у складу са чланом 205. Закона о раду,
2) поступци јавних набавки проводе у складу са чланом 6. и 17. Закона о
јавним набавкама.
Препоручује се директору ЈУ Дјечији центар „Буба Мара“ да обезбиједи да
се:
3) усклади Правилник о платама, накнадама и другим примањима запослених
са измијењеном законском регулативом и да цијену рада за обрачун плата
запослених усклади са Одлуком о утврђивању најниже цијене рада.

6

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Пале
за период 01.01-31.12.2020. године

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

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 Републке
Српске,
Одлука о усвајању буџета и ребаланса Општине Пале,
Одлука о извршењу буџета и ребаланса Општине Пале за 2020. годину,
Закон о локалној самоуправи,
Статут општине Пале,
Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе,
Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе,
Закон раду,
Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске,
Закон о комуналним дјелатностима,
Закон о заштити од пожара,
Закон о водама,
Закон о шумама,
Закон о спорту,
Закон о уређењу простора и грађењу,
Закон о јавним путевима,
Закон о концесијама,
Закон о јавним набавкама,
Посебан колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске,
Колективни уговор за запослене у Општинској управи општине Пале,
Посебан колективни уговор за запослене у области образовања и културе
Републике Српске,
Правилник о систему пореског књиговодства у Републици Српској,
Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору,
Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем.
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Општина Пале је територијална јединица локалне самоуправе (у даљем тексту:
Општина), у којој грађани задовољавају своје потребе и учествују у остваривању
заједничких и општих интереса, непосредно и посредством демократски изабраних
представника. Општина заузима површину од 420 км2, обухвата 63 насељена
мјеста, организованих у десет мјесних заједница са око 20.359 становника по
резултатима пописа из октобра 2013. године.
Општина остварује своје надлежности у складу са Уставом, Законом о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), Статутом
и другим важећим прописима, којима су утврђена подручја одговорности,
надлежности органа и начина финансирања општине.
Органи Општине су Скупштина општине и начелник Општине. Скупштина општине
коју чине 25 одборника је орган одлучивања и креирања политике општине, а
начелник општине заступа и представља Општину, носилац је извршне власти,
руководи радом Општинске управе и одговоран је за њен рад.
У складу са утврђеним критеријумима за оцјену развијености, одлуком Владе
Републике Српске, Општина је за 2020. годину сврстана у категорију развијених
јединица локалне самоуправе.
Средства за рад Општине у 2020. години највећим дијелом су обезбијеђена из
пореских и непореских прихода, грантова, трансфера и примитака од
нефинансијске имовине.
Општина послује у систему трезорског пословања (СОФИ), а у Главној књизи
трезора Општине (у даљем тексту: ГКТ), у оквиру фонда 01 (буџет у ужем смислу),
фонда 03 (фонд грантова) и фонда 05 (фонд за посебне пројекте) евидентиране су
финансијске трансакције Општинске управе и нижих буџетских корисника.
Консолидовани финансијски извјештај Општине за 2020. годину који је предмет ове
ревизије, чине финансијски извјештаји Општинске управе и нижих буџетских
корисника Јавне установе Народна библиотека Пале, Јавне установе Центар за
социјални рад, Јавне установе Дјечији центар „Буба Мара“, Јавне установе
културно-спортски центар и Јавне установе Туристичка организација Пале.
Општина је доставила примједбе на Нацрт извјештаја о проведеној финансијској
ревизији за период 01.01-31.12.2020. године без додатне документације.
Примједба се не прихвата и иста нема утицаја на налазе ревизије и 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 је вршила финансијску
ревизију Општине за 2016. годину и том приликом дато је 15 препорука.
Општина је доставила Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске
План отклањања неправилности утврђених у Извјештају
о проведеној
финансијској ревизији за период 01.01-31.12.2016. године.
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Од укупно 15 датих препорука, начелнику Општине (11), Скупштини општине (2) и
директорима нижих буџетских корисника (2), једанаест препорука је проведено, три
су дјелимично проведене, док једна препорука није проведена.
Три препоруке су дјелимично проведене, а односе се на досљедну примјену
одредби Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза (тачка 3. извјештаја),
примјену одредби Закона о јавним набавкама (тачка 4. извјештаја) и да се изврше
анализе примјене члана 46. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
и ефекти уговора о одложеном плаћању (тачка 6.3.1.1. извјештаја).
Препорука која није проведена односи се на то да се отклоне утврђени недостаци
који се односе на закључивање уговора о дјелу и правдање утрошка средстава на
име репрезентације (тачка 6.1.2.2. извјештаја).

3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

Статутом општине, Пословником о раду Скупштине општине, Одлуком о оснивању
Општинске управе, Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста
Oпштинске управе, Правилником о интерним контролама и интерним контролним
поступцима и другим интерним актима су створене претпоставке за
функционисање система интерних контрола Општине.
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
Општине од 02.02.2015. године („Службене новине Града Источно Сарајево“, број
7/15), као и Правилницима о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Општине („Службене новине Града Источно
Сарајево“, број 19/15, 2/17, 22/17, 21/18, 9/19, 16/19, 19/19, 22/19 и 20/20), уређена
је унутрашња организација, систематизација радних мјеста, руковођење
Општинском управом и друга питања од значаја за унутрашњу организацију
Општинске управе. Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста,
поред радних мјеста функционера дефинисаних Законом о статусу функционера
јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05 и
98/13), у Општинској управи су систематизована 73 радна мјеста са 91
извршиоцем, од чега је 76 општинских службеника и 15 намјештеника.
У складу са чланом 64. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
начелник Општине је донио План запошљавања у Општинској управи општине
Пале за 2020. годину, којим је планирано запошљавање шест извршиоца, од којих
су запослена два извршиоца путем Јавног конкурса.
На дан 31.12.2020. године у Општинској управи поред четири функцинера, шефа
Кабинета начелника, савјетника начелника и три приправника, запослена су 82
извршиоца, од чега 67 општинска службеника и 15 намјештеника, док је код нижих
буџетских корисника запослен 81 извршилац. У току 2020. године у општинској
управи ангажована су и три приправника, по основу Програма подршке
запошљавању младих са ВСС и ССС у статусу приправника у 2020. години.
Општина Пале је 04.09.2020. године закључила са Заводом за запошљавање
Републике Српске уговор о финансирању плата три приправника са ВСС.
Скупштина општине је у складу са чланом 89. Закона о шумама („Службени гласник
Републике Српске“, број 75/08 и 60/13) донијела 26.12.2019. године Програм
утрошка средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју
општине Пале за 2020. годину, у складу са чланом 195. став (3) Закона о водама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 92/09 и 121/12) Програм
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Пале
за период 01.01-31.12.2020. године
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утрошка средстава остварених од водопривредних накнада на подручју општине
Пале у 2020. години, у складу са чланом 39. став (2) тачка 7) Закона о локалној
самоуправи, Програм изградње и уређења простора на подручју општине Пале у
2020. години. У складу са Законом о спорту („Службени гласник Републике Српске“,
број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), Скупштина општине је донијела Програм развоја
спорта, прописана су правила и критеријуми за расподјелу средстава, извршено је
рангирање спортова према Правилнику о категоризацији спортова („Службени
гласник Републике Српске“ број 100/13), те у складу с тим донесен је годишњи план
расподјеле средстава за спортске организације и спортисте. Скупштина општине је
донијела Програм развоја спорта за период од четири године, што је у складу са
чланом 10. и 11. Закона о спорту.
Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године у општини Пале је
организован и извршен у складу са Правилником о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза
(''Службени гласник Републике Српске'', број 45/16). Пописне листе пописане
имовине и обавеза код Општинске управе и нижих буџетских корисника садрже
упоредне податке стварног и књиговодственог стања. У извјештају о попису
Општинске управе и нижих буџетских корисника (ЈУ Дјечији центар „Буба Мара“
Пале, ЈУ Туристичке организације Пале, ЈУ Културно-спортски центар Пале, ЈУ
Народна библиотека Пале и ЈУ Центар за социјални рад Пале), нису наведени
подаци о стручној и професионалној квалификацији, као и о радном ангажману
лица ангажованих на попису, упоредни преглед стварног и књиговодственог стања
пописане имовине и обавеза, што није у складу са чланом 20. став (1), тачка 2) и 3)
наведеног Правилника. Извјештаји о попису код Општинске управе, ЈУ Туристичке
организације и ЈУ Културно-спортског центра Пале нису сачињени у року
прописаном чланом 20. став (2) Правилника (у периоду од мјесец дана прије дана
сачињавања годишњег финансијског извјештаја).
У поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и
контроле, начелник Општине је именовао лице које је одговорно за финансијско
управљање и контролу, образована је радна група за финансијско управљање и
контроле, сачињена је Изјава о визији и мисији општине Пале, сачињена је Изјава о
кључним циљевима, донесен је План рада за успостављање и развој система
финансијског управљања и контроле за 2020. годину. Донесен је План рада за
успостављање и развој система финансијског управљања и контроле за период
2019-2022, као и за период 2021-2024. година, сачињен је Извјештај о спровођењу
планираних активности, као и Консолидовани извјештај о спровођењу планираних
активности на успостављању и развоју система финансијког управљања и
контроле за период 01.01-30.06.2020. године. Сачињен је Извјештај о спровођењу
планираних активности, као и Консолидовани извјештај о спровођењу планираних
активности на успостављању и развоју система финансијског управљања и
контроле за период 01.01-31.12.2020. године. Сачињена је Изјава у вези са
достигнутим степеном развоја система интерних финансијских контрола за 2020.
годину, Изјава о планираним мјерама за успостављање недостигнутог нивоа
развоја система интерних финансијских контрола за период 2021-2025. година и
донесено је Упутство-смјернице за успостављање и спровођење процеса
управљања ризицима у Општинској управи.
Сходно горе наведеном и као и за наведено у тачкама 4., 6.3.1.2. и 6.4. извјештаја
успостављени систем интерних контрола није функционисао на начин да у
потпуности обезбиједи истинито и фер извјештавање и усклађеност са важећим
законима и другим прописима.
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Препоручује се начелнику Општине да обезбједи да се извјештај о
извршеном годишњем попису имовине и обавеза код Општинске управе и
нижих буџетских корисника сачињава у складу са одредбама члана 20.
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза.

4.

Набавке

Општина је планом јавних набавки за 2020. годину (укључујући и измјене и допуне
плана), планирала провођење укупно 152 поступка јавних набавки процијењене
вриједности од 7.439.116 КМ са порезом на додату вриједност (у даљем тексту:
ПДВ) и то за набавку роба (282.372 КМ), услуга (1.410.264 КМ) и радова (5.746.480
КМ).
Од укупно планираних набавки за 2020. годину Општина је провела 123 поступака
уговорене вриједности од 6.934.177 КМ са ПДВ-ом или 93%. Проведенo је 59
отворених поступака уговорене вриједности 6.255.471 КМ, пет конкурентских
захтјева уговорене вриједности 205.308 КМ, 57 директних споразума уговорене
вриједности 294.855 КМ и два преговарачка поступка без објаве обавјештења
уговорене вриједности 178.543 КМ.
Ревизијским испитивањем обухваћена су 22 поступакa проведених набавки укупне
вриједности од 3.721.168 КМ са ПДВ-ом или 54% од проведених поступака (12
отворених поступка вриједности од 3.508.288 КМ, један конкурентски захтјев
вриједности од 58.491 КМ, један преговарачки поступак без објаве обавјештења
вриједности од 110.796 КМ, седам поступака проведених путем директног
споразума вриједности од 43.593 КМ и један поступак набавка услуге израде
идејног рјешења.
Код ревизијом испитаних поступака јавних набавки, у односу на одредбе Закона о
јавним набавкама („Службени гласник Републике Српске“ број 38/14), утврђене су
сљедеће неправилности, за набавку уређења корита ријекe Миљацке и одржавање
локалних макадамских путева, потписани су додатни уговори без спровођења
процедура јавних набавки у најмањем износу од 59.275 КМ, што није у складу са
чланом 6. Закона о јавним набавкама. Набавке у најмањем износу од 144.391 КМ, које
се односе на набавке услуга превоза осталих лица, услуге медија, рекламе, промоције,
информисања, услуге штампања часописа „Паљанске новине“ и услуге репрезентације,
нису планиране планом јавних набавки, нити су за исте донесене посебне одлуке што
није у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама, а исте су вршене без примјени
одредби наведеног закона.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се поступци јавних
набавки проводе у складу са чланом 6. и 17. Закона о јавним набавкама.

5.

Припрема и доношење буџета

Буџет Општине је благовремено припремљен и донесен. Скупштина општине је
26.12.2019. године донијела Одлуку о усвајању буџета Општине за 2020. годину у
укупном износу од 14.990.000 КМ, као и Одлуку о извршењу буџета Општине за
2020. годину.
Скупштина општине је 25.09.2020. године донијела Одлуку о измјенама и допунама
Одлуке о усвајању буџета општине (ребаланса буџета) у укупном износу од
17.934.450 КМ, као и Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о извршењу буџета
општине (ребаланса буџета) за 2020. годину.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Пале
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Средства буџета у износу од 17.934.450 КМ чине порески приходи у износу од
5.708.000 КМ, непорески приходи у износу од 3.913.800 КМ, грантови од 1.450 КМ,
трансфери између или унутар јединица власти од 452.400 КМ, примици за
нефинансијску имовину у износу од 4.000.000 КМ, примици од задужења од
3.000.000 КМ, примици по основу пореза на додату вриједност од 200.000 КМ,
примици по основу депозита и кауција од 500.000 КМ, остали примици из
трансакција са другим јединицама власти од 80.800 КМ и неутрошена намјенска
средства из ранијег периода од 78.000 КМ.
Усвојеним ребалансом буџета одобрена средства у износу од 17.934.450 КМ, се
распоређују за следеће намјене, и то за текуће расходе 9.291.235 КМ, трансфере
између или унутар јединица власти 43.000 КМ, издатке за нефинансијску имовину
7.193.415 КМ, издатке за отплату дугова 525.700 КМ, остале издатке 731.100 КМ и
буџетску резерву у износу од 150.000 КМ.
Средства буџетске резерве планирана су у износу од 150.000 КМ, што чини 1,47%
планираних укупних прихода Општине за 2020. годину, што је у складу са чланом
44. Закона о буџетском систему Републике Српске. Након усвајања Ребаланса
буџета Општине, одлукама начелника општине проведено је 38 реалокација у
укупном износу од 597.870 КМ.
Ревизијом нису утврђене неусклађености у односу на регулативу која дефинише
процес припреме и доношења буџета.

6.

Финансијски извјештаји

Општина је сачинила Консолидовани финансијски извјештај за кориснике буџета
Општине Пале за 2020. годину у складу са чланом 26. Правилника о финансијском
извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“, број
15/17) и обрасце финансијских извјештаја са Напоменама доставила Министарству
финансија Републике Српске у писаној форми 05.04.2021. године, што је у складу
са чланом 49. став (6) поменутог правилника.
Код сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја за 2020. годину,
Општина је извршила консолидацију (КП „Градске топлане“ а.д. Пале, ЈП
„Комунално“ а.д. Пале, АД „Пале стан“ Пале и ЈП „Водовод и канализација“ а.д.
Пале) 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), осим нето
имовине/капитала Јавне здравствене установе Дом здравља Пале из његовог
биланса стања у консолидовани биланс стања Општине.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се у консолидовани
финансијски извјештај укључују сви контролисани ентитети како је
прописано одредбама члана 123. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике.

6.1.

Извјештај о извршењу буџета

Извршење буџета Општине за период 01.01-31.12.2020. године исказано је у
обрасцу Периодични извјештај о извршењу буџета (ПИБ) и обрасцу Периодични
извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима (ПИФ).
У обрасцу ПИБ исказани су буџетски приходи и примици у износу од 16.451.093 КМ,
док су буџетски расходи и издаци исказани су у износу од 16.324.396 КМ.
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У обрасцу ПИФ исказани су остварени приходи и примици, расходи и издаци (осим
прихода и расхода обрачунског карактера) у оквиру фонда 01, 03 и 05 и
представљају укупна средства и укупну потрошњу на нивоу Консолидованог
финансијског извјештаја Општине у оквиру ГКТ. Укупни приходи и примици
исказани су у износу од 17.222.349 КМ и укупни расходи и издаци у износу од
16.908.297 КМ.

6.1.1.

Приходи и примици

Општина је у Периодичном извјештају о извршењу по рачуноводстеним фондовима
исказала укупне приходе и примитке у износу од 17.222.349 КМ, од чега на фонду
01 у износу од 16.451.093 КМ, фонду 03 у износу од 260.974 КМ и на фонду 05 у
износу од 510.282 КМ.
Укупне исказане приходе и примитке у структури чине порески приходи, непорески
приходи, грантови, трансфери између различитих јединица власти, примици за
нефинансијску имовину, примици од финансијске имовине, примици од
задуживања и остали примици.

6.1.1.1. Приходи
Укупни приходи исказани су у износу од 11.430.134 КМ, од чега на фонду 01 од
10.658.878 КМ, фонду 03 од 260.974 КМ и фонду 05 од 510.282 КМ, а чине их
порески приходи, непорески приходи, грантови и трансфери између различитих
јединица власти.
Порески приходи у цијелости су исказани на фонду 01 у износу од 5.393.140 КМ.
Највећим дијелом односе се на индиректне порезе прикупљене од Управе за
индиректно опорезивање БиХ (3.914.602 КМ), порезе на лична примања и приходе
од самосталних дјелатности (986.872 КМ) и порезе на имовину (468.936 КМ).
Непорески приходи у цјелости су исказани на фонду 01 у износу од 4.823.730 КМ.
Највећим дијелом их чине приходи од закупа и ренте (1.853.504 КМ),
административне накнаде и таксе (50.419 КМ), комуналне накнаде и таксе (227.285
КМ), накнаде по разним основама (2.329.524 КМ), приходи од пружања јавних
услуга (228.732 КМ) и остали непорески приходи (125.645 КМ).
Приходи од закупа и ренте највећим дијелом се односе на приходе од земљишне
ренте и накнада по основу рјешења о одобрењу за изградњу и уговора о
одложеном плаћању наведених прихода (1.827.822 КМ) и приходе од закупа по
основу закљученог уовора о опремању и коришћењу просторија у Спортско
пословном центру „Пеки“ (13.920 КМ).
Административне накнаде и таксе односе се на Општинске административне таксе
(које се остварују се у складу са Законом о административним таксама („Службени
гласник Републике Српске“, број 4/12) и општинском Одлуком о административним
таксама.
Комуналне накнаде и таксе највећим дијелом се односе на комуналне таксе на
фирму (106.495 КМ) и боравишну таксу (119.351 КМ). Комуналне таксе остварују се
у складу са Одлуком о комуналним таксама и таксеним тарифама прописаном
поменутом одлуком. Обавеза плаћања комуналне таксе обвезницима плаћања у
складу са Одлуком Скупштине општине о комуналним таксама утврђују се
појединачним рјешењима.
Накнаде по разним основама највећим дијелом се односе на накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта (1.613.368 КМ) и накнаде за коришћење шума и
шумског земљишта (565.908 КМ). Скупштина општине је донијела План утрошка
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средстава по основу накнаде за коришћење шума и шумског земљишта за 2020.
годину.
Приходи од пружања јавних услуга чине приходи нижих буџетских корисника, а
највећим дијелом се односе на приходе ЈУ Дјечији центар „Буба Мара“ у износу од
209.330 КМ по основу услуга боравка дјеце у вртићу.
Остали непорески приходи се односе на непореске приходе по основу накнаде за
вршење техничког пријема објеката, накнада за вјенчање и прихода од Завода за
запошљавање Републике Српске на име рефундација плата по основу
запошљавања приправника по пројекту „Програм подршке запошљавању младих
са ВСС у статусу приправника у 2020. години“.
Стање распоређених јавних прихода на рачун буџета општине за период 01.0131.12.2020. године је усаглашено са Министарством финансија Републике Српске.
Грантови исказани су у износу од 55.404 КМ, од чега на фонду 01 у износу од
1.430 КМ, фонду 03 од 13.974 КМ и фонду 05 од 40.000 КМ.
Грантови на фонду 01 највећим дијелом у износу од 1.000 КМ се односе на ЈУ
„Народна библиотека“ за реализацију пројекта издавања књиге „Птице и друге
драме“, на фонду 03 грантови се односе на дознаке физичких и правних лица за
помоћ на сузбијању негативних посљедица вируса корона, док се грантови на
фонду 05 односе на средства дозначена од стране Фонда за развој и
запошљавање Републике Српске, у складу са закљученим уговором о додјели
средстава у склопу финансијског механизма за финансирање пројекта инегрисаног
и одрживог локалног развоја у Републици Српској 2020/2021 на реализацији
пројекта „Опремање и едукација до стварања ланца вриједности – Подршка
пољопривредним произвођачима општине Пале“.
Трансфери између или унутар јединица власти су исказани у износу од
1.157.860 КМ, од чега на фонду 01 у износу од 440.578 KM, на фонду 03 у износу
од 247.000 КМ и фонду 05 у износу од 470.282 KM.
Трансфери између различитих јединица власти, на фонду 01 се највећим дијелом
односе на трансфере од Министарства здравља и социјалне заштите Републике
Српске према ЈУ Центру за социјални рад, за финансирање права из социјалне
заштите за његу и права на новчану помоћ (246.619 КМ) и за унапређење положаја
лица са инвалидитетом (104.734 КМ), Министарства просвјете и културе Републике
Сропске по основу предшколског програма за дјецу годину пред полазак у школу
(2.536 КМ) и од града Источно Сарајево за инвестициона улагања, адаптацију и
реконструкцију објекта ЈУ „Културно спортског центра“ (76.710 КМ) и књижевне
манифестације „Дани Душка Трифуновића“ (4.600 КМ).
На фонду 03 исказани трансфери највећим дијелом се односе на трансфере од ЈУ
„Воде Српске“ за реализацију пројекта „Санација регулисаног корита Паљанске
Миљацке“ (200.000 КМ) и Републичког секретаријата за расељена лица и миграције
за реализацију уговора о суфинансирању пројекта инфраструктуре на подручју
општине „Санација водоводног система МЗ Брезовице“ (35.000 КМ).
На фонду 05 исказани су трансфери од Владе Републике Српске за сузбијање
посљедица пандемије вируса корона (449.080 КМ), једнократну помоћ комуналним
полицајцима који су били ангажовани за вријеме ванредног стања (4.000 КМ) и
Фонда солидарности за обнову Републике Српске за исплату најниже плате и
доприноса на најнижу плату за запослене у ЈУ Дјечији центар „Буба Мара“ за
мјесец април 2020. године за посебне намјене за санирање посљедица корона
вируса (17.202 КМ).
14

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Пале
за период 01.01-31.12.2020. године

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

6.1.1.2. Примици
Укупни примици исказани у износу од 3.642.305 КМ, а чине их примици за
нефинансијску имовину (2.388.481 КМ), примици од финансијске имовине (13.231),
задуживања (3.000.000 КМ) и остали примици (390.503 КМ).
Примици за нефинансијску имовину највећим дијелом од 2.387.677 КМ односе се
на примитке по основу продаје градског грађевинског земљишта (тачка 6.3.1.2.
извјештаја).
Примици од финансијске имовине односе се на примитке по основу наплаћених
потраживања од Министарства финансија Републике Српске за пореске обавезе
измирене путем обвезница.
Примици од задуживања односе се на примитке по основу дугорочног кредитног
задужења за финансирање капиталних инвестиција у складу са Програмом
изградње и уређења простора (тачка 6.3.2.1. извјештаја).
Остали примици односе се на примитке по основу поврата пореза на додату
вриједност код реализације пројекта „Смањење губитка воде и ревитализација и
доградња водоводног система Пале – Јахорина“ (32.493 КМ), примитке по основу
депозита и кауција (28.819 КМ), по основу примљених аванса (306.452 КМ) и
примитке из трансакција са другим јединицама власти који се односе на накнаде
бруто плата за породиљско одсуство и накнаде плата за боловање од фондова
обавезног социјалног осигурања (22.739 КМ).

6.1.2.

Расходи и издаци

Општина је исказала укупне расходе и издатке у износу од 16.908.297 КМ, од чега
на фонду 01 у износу од 16.324.396 КМ, фонду 03 у износу од 257.500 КМ и фонду
05 у износу од 326.401 КМ.
Расходи на фонду 01 исказани у износу од 8.568.333 КМ, а чине их расходи за
лична примања запослених, расходи по основу кориштења роба и услуга, расходи
финансирања и други финансијски трошкови, субвенције, грантови, дознаке на име
социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова,
расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција
размјене између или унутар јединица власти, расходи по судским рјешењима и
трансфери између и унутар јединица власти.
Расходи на фонду 03 исказани у износу од 19.500 КМ, а чине их расходи за стручне
услуге (12.000 КМ), остали некласификовани расходи (4.000 КМ) и дознаке
грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општине и градова (3.500 КМ).
Расходи на фонду 05 исказани у износу од 326.401 КМ, а чине их расходи за бруто
плате запослених (17.202 КМ), за једнократне помоћи (4.000 КМ), грантови у земљи
(217.992 КМ) и дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општине
и градова (87.207 КМ).

6.1.2.1. Расходи за лична примања запослених
Расходи за лична примања запослених исказани су у износу од 3.565.663 КМ, од
чега у износу од 3.544.461 КМ на фонду 01 и у износу од 21.202 КМ на фонду 05.
Чине их расходи за бруто плате запослених (2.996.258 КМ), бруто накнаде
трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада (478.230 КМ),
накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих
накнада плата (49.613 КМ), те расходи за отпремнине и једнократне помоћи - бруто
(41.562 КМ).
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Расходе за бруто плате чине плате Општинске управе (1.977.533 КМ) и осталих
буџетских корисника (1.018.725 КМ), а бруто накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених по основу рада чине накнаде код Општинске управе (334.846
КМ) и накнаде код осталих буџетских корисника (143.384 КМ), бруто накнаде
трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада код Општинске
управе (29.410 КМ) и нижих буџетских корисника (20.203 КМ) и расходи за
отпремнине и једнократне помоћи – бруто код Општинске управе (32.056 КМ) и
нижих буџетких корисника (9.506 КМ). Лична примања запослених у Општинској
управи дефинисана су Одлуком о платама општинских функционера („Службени
новине града Источно Сарајево“, број 2/16), Правилником о платама запослених у
Општинској управи општине Пале („Службене новине града Источно Сарајево“ број
7/15, 19/15, 5/16, 2/17, 21/17, 9/19, 16/19, 19/19, 22/19 и 20/20), Одлука о начину
обрачуна плата запослених у Општинској управи општине Пале од 31.08.2018.
године и Уредбом о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број 73/10). У Општинској управи је 27.04.2021. године донесен Колективни
уговор за запослене, који је усклађен са Посебним колективним уговором за
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске.
Обрачун плата код ЈУ Дјечији центар „Буба Мара“ Пале вршен је по рјешењима о
утврђивању коефицијената за обрачун плата која нису усклађена са Посебникм
колективним уговором за запослене у области образовања и културе Републике
Српске који је у примјени од 31.08.2019. године. Није усклађен Правилник о
платама, накнадама и другим примањима запослених, а запосленим радницима
нису урађена нова рјешења о утврђивању коефицијената за обрачун плата у
складу са измијењеном законском регулативом. Обрачун плата за запослене у ЈУ
Дјечијем центру у току 2020. године вршен је по цијени рада од 100 КМ, док је за
директора обрачун плате вршен по цијени рада од 108 КМ, што није у складу са
Одлуком о утврђивању најниже цијене рада од 01.04.2014. године.
Препоручује се директору ЈУ Дјечији центар „Буба Мара“ да обезбиједи да
се усклади Правилник о платама, накнадама и другим примањима
запослених са измијењеном законском регулативом и да цијену рада за
обрачун плата запослених усклади са Одлуком о утврђивању најниже
цијене рада.

6.1.2.2. Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 2.806.701 КМ
КМ, од чега се на расходе Општинске управе односи 2.405.061 КМ и расходе нижих
буџетских корисника 401.640 КМ. Односе се на расходе по основу закупа, утрошка
енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, режијског
материјала, материјала за посебне намјене, текућег одржавања, путовања и
смјештаја, стручних услуга, услуга одржавања јавних површина и заштите животне
средине и осталих некласификованих расхода.
Расходи по основу закупа исказани су у износу од 38.360 КМ, највећим дијелом у
износу од 26.373 КМ се односе на расходе за закуп пословних просторија за
одјељење Привредног суда Соколац.
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних
услуга исказани су у износу од 262.264 КМ, односе се на расходе Општинске
управе у износу од 153.501 КМ и нижих буџетских корисника у износу од 108.743
КМ. Расходи Општинске управе највећим дијелом се односе на расходе за утрошак
електричне енергије (25.847 КМ), лож уља (23.107 КМ), услуга водовода и
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канализације (8.552 КМ), одвоза смећа (15.434 КМ), услуга дератизације (10.902
КМ), коришћења фиксних телефона и мобилних телефона (32.185 КМ) и расхода за
поштанске услуге (12.635 КМ).
Расходи за режијски материјал исказани су у износу од 37.311 КМ од чега код
Општинске управе 23.683 КМ и нижих буџетских корисника 13.628 КМ. Расходи
Општинске управе највећим дијелом се односе на расходе за канцеларијски
материјал (16.061 КМ) и материјал за одржавање чистоће (4.868 КМ).
Расходи за материјал за посебне намјене исказани су у износу од 38.870 КМ,
односе се на расходе за набавку хране и материјала за потребе ЈУ Дјечији центар
„Буба Мара“ Пале.
Расходи за текуће одржавање исказани су у износу од 417.584 КМ. Највећим
дијелом их чине расходи за остале услуге текућег одржавање зграда, опреме и
возила (45.580 КМ), текућег одржавања објеката друмског саобраћаја и игралишта
(296.135 КМ), текуће одржавање јавне расвјете (39.442 КМ) и градске депоније
(29.999 КМ).
Расходи по основу путовања и смјештаја исказани су у износу од 32.469 КМ.
Највећим дијелом их чине расходи по основу утрошка нафте и нафтних деривата
(28.179 KM) и расходи по основу смјештаја и хране на службеним путовањима
(4.260 КМ).
Расходи за стручне услуге исказани су у износу од 172.787 КМ. Највећим дијелом
их чине расходи за услуге информисања и медија (113.422 КМ), правне и
административне услуге (17.613 КМ) и компјутерске услуге (13.320 КМ).
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине
исказани су у износу од 875.175 КМ. Највећим дијелом их чине расходи за услуге
одржавања зелених површина (309.996 КМ), утрошка електричне расвјете на
јавним површинама (278.861 КМ), услуге зимске службе (244.145 КМ) и услуге
чишћења јавних површина (24.996 КМ), реализовани у складу са донесеним
Програмом заједничке комуналне потрошње и Програмом утрошка намјенских
средстава од накнада за шуме.
Остали некласификовани расходи исказани су у износу од 931.931 КМ, од чега су
расходи Општинске управе исказани у износу од 797.321 КМ, а расходи нижих
буџетских корисника у износу од 134.610 КМ. Највећи дио ових расхода се односи
на расходе по основу бруто накнада за рад ван радног односа (489.704 КМ),
репрезентације, пријема и манифестација (118.927 КМ) и остале непоменуте
расходе (269.801 КМ).
Расходе за бруто накнаде за рад ван радног односа највећим дијелом чине бруто
накнаде одборницима (196.166 КМ), накнаде члановима комисија и радних група
(177.318 КМ) и накнаде по уговорима о дјелу и за привремене и повремене послове
(58.548 КМ).
Накнада одборницима Скупштине општине Пале утврђена је Одлуком о
утврђивању одборничког додатка за вршење одборничке дужности („Службене
новине града Источно Сарајево“ број 35/17) у висини од 400 КМ, као и за присутво
сједници од 50 КМ, што је у складу са чланом 41. став (3) Закона о локалној
самоуправи, којим је лимитиран одборнички додатак на износ до 50% просјечне
плате у општинској управи за претходну годину не укључујући плате функционера.
У Општинској управи у току 2020. године по основу уговора о дјелу ангажовано је
47 извршилаца. За потребе Општинске изборне комисије за провођење изборног
процеса у 2020. години ангажовано је 26 извршилаца уговорима о дјелу, од чега је
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Пале
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21 извршилац ангажован из реда запослених у Општинској управи. Накнада
извршиоцима је исплаћена у складу са Одлуком о накнади члановима Општинске
изборне комисије Пале.
За систематизовано радно мјесто „портир“ са три извршиоца у оквиру Одјељења за
општу управу, закључен је уговор о дјелу са једним извршиоцем на пословима
обезбјеђења објекта Општине по престанку радног времена и у нерадне дане за
период од 02.03.2020. године до 04.12.2020. године (шест уговора), што није у
складу са чланом 205. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број
1/16 и 66/18). Наведеним чланом закона је прописано да послодавац може
закључити уговор о дјелу ради обављања послова који су ван дјелатности
послодавца, што у овом случају није испоштовано.
Уговорима о повременим и привременим пословима ангажовано је 27 извршилаца,
од чега 17 уговора на техничком пријему објеката, пет уговора за потребе
Општинске изборне комисије за провођење изборног процеса у 2020. години и пет
уговора за учешће у раду Комисије за утврђивање тржишне цијене неизграђеног
градског грађевинског земљишта.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се закључивање
уговора о дјелу врши у складу са чланом 205. Закона о раду.
Расходе по основу репрезентације, пријема и манифестација чине расходи по
основу репрезентације (36.206 КМ), организације пријема, манифестација (73.123
КМ) и расходи за поклоне (9.597 КМ). Фактуре за репрезентацију су одобрене од
стране овлашћених лица из Општине, а на истим нема назначене сврхе
коришћења средстава репрезентације (углавном само фактурисано да се ради о
угоститељским услугама). Нису отклоњени недостаци који се односе на начин
правдања утрошених средстава по основу репрезентације.
Остале непоменуте расходе највећим дијелом чине расходи за обезбјеђење
објекта „Фамос-фабрика Коран“ (58.491 КМ) и трошкови вансудског поравнања
(196.300 КМ). Расходи за вансудско поравнање односе се на расходе по Уговору о
вансудском поравнању између Општине и „Стром енергија“ д.о.о. Пале од
17.06.2020. године. Предмет поравнања су околности настале покретањем
иницијативе за укидање одобрења за грађење и забрану извођења радова на
изградњи мини хидроцентрале “Кадино врело“. Општина се обавезује да
инвеститору надокнади стварне трошкове настале у поступку прибављања
одобрења за грађење, а који према извјештају овлашћеног процјењитеља износе
196.300 КМ.

6.1.2.3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови
Расходи финансирања и други финансијски трошкови исказани су у износу од
86.404 КМ. Највећим дијелом у износу од 67.753 КМ односе се на расходе по
основу камата на примљене зајмове у земљи и трошкове сервисирања примљених
зајмова у износу од 15.000 КМ.

6.1.2.4. Субвенције
Субвенције су исказане у износу од 202.952 КМ и односе се на субвенције јавним
предузећима, нефинансијским субјектима у области пољопривреде, водопривреде
и шумарства и субвенције нефинансијским субјектима у области саобраћаја и веза.
Субвенције јавним предузећима исказане су у износу од 125.000 КМ, у цјелости се
односе се на субвенције КП "Градске топлане" Пале (80.000 КМ) и „Пале стан“ а.д.
Пале (45.000 КМ).
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Субвенције нефинансијским субјектима у области пољопривреде, водопривреде и
шумарства исказане су у износу од 56.153 КМ, односе се подстицајна средства
произвођачима млијека у износу 0,10 КМ/лит. произведеног и откупљеног млијека
додјељивана по захтјеву произвођача млијека (23.837 КМ) и обрачун подстицајних
средстава по Програмима за подстицај развоја у области пољопривреде и
предузетништва (32.316 КМ), док су субвенције нефинансијским субјектима у
области саобраћаја и веза исказане у износу од 21.799 КМ, а односе се на
субвенције по основу организовања превоза ђака на територији Општине.

6.1.2.5. Грантови
Грантови су исказани у износу од 970.628 КМ, од чега на фонду 01 у износу од
752.636 КМ и финду 05 у износу од 217.992 КМ, односе се на текуће и капиталне
грантове. По налазу ревизије грантови су мање исказани у износу од 1.000.000 КМ
(тачка 6.3.1.2. извјештаја).
Текући грантови су исказани у износу од 713.627 КМ, од тога на фонду 01 у износу
од 573.899 КМ и на фонду 05 у износу од 139.728 КМ.
Текући грантови на фонду 01 односе се на текуће грантове:











политичким организацијама и удружењима (15.000 КМ),
хуманитарним организацијама и удружењима (28.052 КМ),
појединцима (8.950 КМ),
спортским и омладинским организацијама и удружењима (184.020 КМ),
организацијама и удружењима у области образовања, научно истраживачке
дјелатности, културе и информација (4.900 КМ),
организацијама и удружењима за афирмацију породице и заштиту права
жена, дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и особа са инвалидитетом
(92.300 КМ),
непрофитним организацијама у земљи (34.010 КМ),
остале текуће грантове у износу од 202.877 КМ (Дом здравља Пале 85.000
КМ, Развојна агенција Републике Српске и општине Сарајевско-романијске
регије 3.000 КМ, Пољопривредни факултет 1.000 КМ и помоћ појединцима
113.877 КМ), и
Туристичкој организацији Пале 3.790 КМ.

Текући грантови на фонду 05 су исказани у износу од 139.728 КМ, а односе се на
текуће грантове по Програму за подршку привредним субјектима за ублажавање
посљедица изазваних пандемијом вируса корона (Covid 19) за подстицај за
предузетнике, мала и средња предузећа у износу од 30.628 КМ и подршку за
одржавање ликвидности и подршку за набавку обртних средстава за
предузетничке дјелатности у износу од 109.100 KM.
Kапитални грантови су исказани у износу од 257.001 КМ (на фонду 01 у износу од
178.737 КМ и на фонду 05 у износу од 78.264 КМ). По налазу ревизије капитални
грантови у земљи су мање исказани у износу од 1.000.000 КМ (тачка 6.3.1.2.
извјештаја).
Kапитални грантови на фонду 01 односе се на капиталне грантове:



етничким и вјерским организацијама и удружењима (37.603 КМ),
остале капиталне грантове у земљи 141.134 КМ (Дом здравља Пале 10.000
КМ, ЈП “Комунално“ 99.381 КМ и помоћи појединцима 31.753 КМ).

Kапитални грантови на фонду 05 односе се на капиталне грантове који су
додијељени за подстицај за предузетнике, мала и средња предузећа у износу од
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78.264 КМ, по Програму за подршку привредним субјектима за ублажавање
посљедица изазваних пандемијом вируса корона (Covid 19).

6.1.2.6. Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике, општина и градова
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина
и градова исказане су у износу од 1.167.456 КМ, од чега на фонду 01 (1.076.749
КМ), фонду 03 (3.500 КМ) и фонду 05 (87.207 КМ). Односе се на текуће дознаке које
се исплаћују од стране ЈУ Центра за социјални рад Пале корисницима социјалне
заштите и текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Општине.
Текуће дознаке које се исплаћују од стране ЈУ Центра за социјални рад Пале
корисницима социјалне заштите исказане су у износу од 710.534 КМ), односе се на
сталну новчану помоћ која се исплаћује штићеницима установа социјалне заштите
(51.220 КМ), додатак за помоћ и његу другог лица (441.837 КМ), дознаке
установама социјалне заштите за смјештај штићеника (100.903 КМ), помоћ у натури
(9.531 КМ) и остале текуће дознаке штићеницима установа социјалне заштите
(2.309 КМ) и личне инвалиднине (104.734 КМ). Дознаке установама социјалне
заштите за смјештај штићеника исплаћиване су у складу са чланом 38. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16), на
основу рјешења директора Центра за социјални рад и уговора са пружаоцем услуга
смјештаја.
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Општине исказане у износу
од 369.715 КМ, односе се на накнаде породицама погинулих и РВИ (61.280 КМ),
стипендије (97.000 КМ), набавка уџбеника за ученике основних школа (13.624 КМ),
награде вуковцима (3.036 КМ), подстицај за повећање наталитета и трошкове
вантјелесне оплодње (101.741 КМ), подстицаје у области пољопривреде (84.199
КM) и остале помоћи појединцима (8.835 КМ). Дознаке на име социјалне заштите
које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова на фонду 05 исказане су
у износу од 87.207 КМ, а односе се на дознаке по Програму подршке привредним
субјектима у циљу ублажавања негативних посљедица узрокованих пандемијом
вируса корона (Covid 19) у Општини за 2020. годину (у области пољопривреде
додјела неповратних новчаних средстава привредним субјектима у износу од
24.707 КМ и накнада лицима за губитак посла усљед негативних ефеката вируса
корона у износу 62.500 КМ).

6.1.2.7. Расходи финансирања и други финансијки трошкови и
расходитрансакција размјене између или унутар јединица власти
Расходи финансирања и други финансијски трошкови и расходи трансакција
размјене између или унутар јединица власти исказани су у износу 25.816 КМ,
односе се на расходе по основу камата на кредитно задужење по основу Уговора о
преносу кредитних средстава Европке инвестиционе банке за финансирање
пројекта „Смањење губитка воде и ревитализација и доградња водоводног система
Пале - Јахорина“.

6.1.2.8. Расходи по судским рјешењима
Расходи по судским рјешењима исказани су у износу од 3.303 КМ, а односе се на
исплате по судским рјешењима, главнице дуга, камате и осталих расхода по
судским рјешењима.
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6.1.2.9. Трансфери између и унутар јединица власти
Трансфери између различитих јединица власти исказани су у износу од 85.311
КМ. Највећим дијелом у износу 26.740 КМ односе се на евидентиране кварталне
записнике Пореске управе Републике Српске о обрачуну и поравнању више или
погрешно уплаћених јавних прихода и трансфер Студентском центру Пале на име
суфинансирања изградње ограде око студентског дома у износу од 40.000 КМ.

6.1.2.10. Издаци
Издаци исказани су у износу од 7.994.063 КМ, а односе се на издатке за
нефинансијску имовину (7.413.778 KM), финансијску имовину (1.500 КМ), отплату
дугова (504.351 KM) и остале издатке (74.434 KM).
Издаци за нефинансијску имовину исказани су на фонду 01 у износу од 7.175.778
КМ и на фонду 03 у износу од 238.000 КМ. Односе се на издатке за произведену
сталну имовину, непроизведену сталну имовину и издатке за залихе материјала,
робе и ситног инвентара. По налазу ревизије издаци за нефинансијску имовину су
више исказани у износу од 1.000.000 КМ (тачка 6.3.1.2. извјештаја).
Издаци за произведену сталну имовину на фонду 01 исказани су у износу од
7.142.344 КМ, односе се на издатке за изградњу и прибављање зграда и објеката
(4.503.959 КМ), инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката (2.530.074 КМ), набавку постројења и опреме (75.828 КМ), инвестициону
имовину (13.910 КМ), за нематеријалну произведену имовину (18.563 КМ). На крају
обрачунског периода извршено је резервисање расположивих средстава за
набавке и улагања у нефинансијску имовину у износу од 1.270.703 КМ.
Најзначајнији износ резервисања средстава односи се на реализацију пројекта
„Изградња јавне површине парка у Палама“ (620.886 КМ) и „Изградња топловода за
потребе измјештања топлане у Палама“ (425.848 КМ). Резервисање средстава је
извршено у складу са чланом 96. став (5), (6) и (7) Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике.
Издаци на фонду 03 највећим дијелом у износу од 200.000 КМ се односе на издатке
за реализацију пројекта „Санација регулисаног корита Паљанске Миљацке“.
Издаци за отплату дугова исказани су у износу од 504.351 КМ. Односе се на
издатке за отплату главнице примљених зајмова у земљи од UniCredit Bank а.д.
Бања Лука (234.448 КМ – два кредита), Raiffesen Bank д.д. Сарајево (195.901 КМ) и
НЛБ Банке а.д. Бања Лука (74.002 КМ).
Остали издаци исказани су у износу од 74.434 КМ. Највећим дијелом се односе на
инпутиране издатке по основу примљених аванса у претходној или ранијих година
(32.168 КМ) и осталих издатака из трансакција са другим јединицама власти –
накнада плата за вријеме боловања (24.516 КМ).

6.1.3.

Буџетски резултат (суфицит/дефицит)

Буџетски дефицит текућег периода исказан је у обрасцу ПИБ у износу од 2.696.751
КМ, а представља разлику између бруто суфицита (2.090.545 КМ) и нето издатака
за нефинансијску имовину исказаних у негативном износу (4.787.296 КМ). Бруто
буџетски суфицит представља разлику између буџетских прихода (10.658.878 КМ)
и буџетских расхода (8.568.333 КМ), а нето издаци за нефинансијску имовину
исказани у негативном износу, представљају разлику између примитака и издатака
за нефинансијску имовину. По налазу ревизије, бруто буџетски суфицит текуће
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године је више исказан, док су буџетски расходи мање исказани у износу од
1.000.000 КМ (тачка 6.3.1.2. извјештаја).

6.1.4.

Нето финансирање

Нето финансирање је исказано у износу од 2.823.448 КМ, као разлика по основу
примитака од финансијске имовине (13.231 КМ), задуживања (3.000.000 КМ) и
осталих примитака (390.503 КМ) и умањено по основу издатака за финансијску
имовину (1.500 КМ), отплату дугова (504.351 КМ) и осталих издатака (74.435 КМ).

6.1.5.

Разлика у финансирању

Разлика у финансирању исказана је у износу од 126.697 КМ, а настала је као
разлика између исказаних буџетских прихода и примитака у износу од 16.451.093
КМ и исказаних буџетских расхода и издатака у износу од 16.324.396 КМ.

6.2.
6.2.1.

Биланс успјеха
Приходи

Приходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 15.492.892 КМ, а чине их
порески и непорески приходи, грантови, приходи обрачунског карактера и
трансфери између различитих јединица власти. Образложења пореских,
непореских прихода и трансфера дата су под тачком 6.1.1. извјештаја.
Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 4.062.758 КМ, највећим
дијелом односе се на приходе од наплате спорних потраживања по рјешењима
општине и Пореске управе Републике Српске (289.303 КМ), остале приходе од
усклађивања вриједности земљишта са подацима Републичке управе за геодетске
и имовинско правне послове Републике Српске (450.256 КМ) и приходе
обрачунског карактера по основу пореских и других фискалних прописа (3.265.148
КМ).
Приходи обрачунског карактера по основу пореских и других фискалних прописа су
исказани на основу Извјештаја из јединствене евиденције Пореске управе
Републике Српске о пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.0131.12.2020. године, у складу са чланом 13. став (4) Правилника о систему пореског
књиговодства у Републици Српској и Упутства о примјени МРС ЈС 23 – Приходи од
трансакција које нису трансакције размјене.

6.2.2.

Расходи

Расходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 12.853.801 КМ, а чине их текући
расходи, расходи обрачунског карактера и трансфери између различитих јединица
власти. Образложења текућих расхода и трансфери између различитих јединица
власти дата су у тачки 6.1.2. извјештаја. По налазу ревизије, због извршених
корекција, расходи су мање исказани у износу од 1.000.000 КМ (тачка 6.3.1.2.
извјештаја).
Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 3.939.567 КМ, а највећим
дијелом чине их расходи по основу амортизације (2.543.339 КМ), од усклађивања
вриједности имовине (1.060.515 КМ), дате помоћи у натури (187.959 КМ) и расходи
обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама власти (134.860
КМ).
Расходи по основу амортизације исказани су у Општинској управи у износу од
2.512.544 КМ, односе се на расходе по основу амортизације зграда и грађевинских
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објеката (2.439.354 КМ), постројења и опреме (51.761 КМ) и нематеријалне
имовине (21.429 КМ).
Расходи од усклађивања вриједности имовине односе се на обрачунске расходе
евидентиране по основу Извјештаја из јединствене евиденције Пореске управе
Републике Српске о пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01 –
31.12.2020. године. Дате помоћи у натури односе се на обрачунске расходе по
основу откупа станова од стране физичких лица, док се расходи обрачунског
карактера по основу односа са другим јединицама власти односе на пренос
земљишта без накнаде Министарству унутрашњих послова Републике Српске за
изградњу објекта Полицијске управе Источно Сарајево у Палама.

6.2.3.

Финансијски резултат

У Билансу успјеха као разлика прихода (15.492.892 КМ) и расхода (12.853.801 КМ)
исказан је позитиван финансијски резултат у износу од 2.639.091 КМ. По налазу
ревизије, финансијски резултат текуће године је више исказан у износу од
1.000.000 КМ (тачка 6.3.1.2. извјештаја).

6.3.

Биланс стања

У Билансу стања Општине на дан 31.12.2020. године, исказана је укупна актива
нето вриједности 500.829.676 КМ (бруто вриједности 549.22.810 КМ и исправке
вриједности 48.393.134 КМ), коју чине пословна актива нето вриједности
498.509.416 КМ и ванбилансна актива у износу од 2.320.260 КМ.

6.3.1.

Пословна актива

Пословна актива исказана је у износу од 546.902.550 КМ бруто вриједности,
исправке вриједности 48.393.134 КМ и нето вриједности 498.509.416 КМ, а односи
се на текућу имовину и сталну имовину. По налазу ревизије, пословна актива је
више исказана за износ од 990.000 КМ (тачка 6.3.1.2. извјештаја).

6.3.1.1.

Текућа имовина

Текућа имовина исказана је у износу од 20.425.556 КМ бруто вриједности,
10.998.713 КМ исправке вриједности и 9.426.845 КМ нето вриједности. Односи се
на краткорочну финансијску имовину и разграничења и нефинансијску имовину у
текућим средствима.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења односе се на готовину и
готовинске еквиваленте, краткорочне пласмане, краткорочна потраживања и
разграничења и краткорочну финансијску имовину и разграничења између или
унутар јединица власти.
Готовина и готовински еквиваленти - исказани су у износу од 2.196.108 КМ, а
односе се на готовину на банковним рачунима код комерцијалних банака износу од
2.195.414 КМ (НЛБ Банка 636.521 КМ и UniCredit Bank 1.558.552 КМ) и на новчана
средства у благајни износу од 624 КМ. Стања новчаних средстава исказана у
финансијским извјештајима Општине су потврђена на дан 31.12.2020. године
Изводима банке о промјенама средстава на рачуну и независним комфирмацијама.
Краткорочни пласмани су исказани у износу од 1.500 КМ на име позајмице
Удружењу студената Филозофског факултета „Филозоф“ Пале за реализацију
посјете институцијама Војводине у Новом саду.
Краткорочна потраживања су исказана у бруто износу од 11.794.551 КМ,
исправке вриједности од 8.173.258 КМ и нето износу од 3.621.293 КМ. Односе се на
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потраживања по основу продаје производа и извршених услуга у земљи, од
запослених, за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе, за порезе,
доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на
наплату у року до годину дана, потраживања за више плаћене порезе, доприносе и
непореске приходе и остала краткорочна потраживања.
Потраживања по основу продаје и извршених услуга у земљи су исказана у нето
износу од 9.870 КМ, односе се на потраживања Општинске управе за продата
произведена и непроизведена стална средства у земљи (8.840 КМ) и потраживања
ЈУ „Културног центра“ за извршене услуге (1.030 КМ).
Корекција потраживања по основу продаје и извршених услуга исказана је у износу
од 88.663 КМ, односе се на корекцију ненаплаћених потраживања по основу
продаје имовине. У току 2020. године извршена је корекција потраживања у износу
од 7.869 КМ која се односи на корекцију ненаплаћених потраживања по основу
продаје непроизведене сталне имовине.
Потраживања од запослених исказана су у износу од 2.530 КМ, највећим дијелом у
износу од 1.821 КМ односе се на потраживања по основу кориштења мобилних
телефона, док се у износу од 700 КМ односе на потраживања за општинске
административне таксе.
Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе су исказана
у нето износу од 2.021.409 КМ, односе се на потраживања за ненаплаћени порез на
имовину (155.759 КМ) и ненаплаћене остале порезе (41.582 КМ), док су спорна и
коригована потраживања за ненаплаћене остале порезе исказана у износу од
7.522.902 КМ, а евидентирана на основу Извјештаја из Јединствене евиденције
Пореске управе Републике Српске о пријављеним и уплаћеним порезима за
период 01.01-31.12.2020. године, док су потраживања за ненаплаћене приходе по
основу закупа (3.797 КМ), потраживања за ненаплаћене накнаде и таксе, која се
односе на потраживања за ренту и накнаду за градско грађевинско земљиште
(1.459.469 КМ) и потраживања за ненаплаћене остале непореске приходе која се
односе на потраживања за коришћење шума од ШГ „Јахорина“ (358.503 КМ).
Спорна и коригована потраживања за наведене накнаде исказана су у износу од
275.311 КМ, од чега за закуп (3.714 КМ), ренту и накнаду за уређење градског
грађевинског земљишта (256.517 КМ) и остала потраживања (14.882 КМ).
Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту општине, као и Одлуком о
условима и одгођеног плаћања накнаде за земљиште, дефинисане су категорије,
односно утврђени услови и начин одређивања градског грађевинског земљишта и
накнаде за кориштење тог земљишта. Одлуком је омогућено да се накнада за
утврђено право својине на градском грађевинском земљишту у државној својини,
накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и једнократна
рента могу измирити у више рата, а најдуже у року од пет година од дана склапања
уговора о одгођеном плаћању. Општина је у току 2020. године у складу са
наведеном одлуком закључила 18 уговора о одгођеном плаћању накнаде за ренту
и накнаде за уређење градског грађевинског земљишта.
Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок
плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана су исказана у нето износу
од 1.544.279 КМ, односе се на потраживања за порезе, доприносе и непореске
приходе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину
дана, евидентирана на основу Извјештаја из Јединствене евиденције Пореске
управе Републике Српске о пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.0131.12.2020. године у износу од 73.338 КМ и потраживања за непореске приходе од
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физичких и правних лица за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на
наплату у року до годину дана у складу са уговорима о одгођеном плаћању
накнаде за додијељено градско грађевинско земљиште у износу од 1.470.941 КМ.
Спорна и коригована потраживања за наведене накнаде исказана су у износу од
256.141 КМ.
Инвеститорима је у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу
„Службени гласник Републике Српске“ број 43/13) дата могућност да изврше
опремање неизграђеног и неопремљеног градског грађевинског земљишта
властитим средствима, уколико исто није уређено. Инвеститор плаћа трошкове
опремања земљишта умањене за вриједност изведених радова на уређењу
градског грађевинског земљишта које је финансирао властитим средствима.
Стручна комисија начелника општине ће након изведених радова утврдити
вриједност радова који су уговорени и изведени о чему сачињава записник.
Остала краткорочна потраживања у земљи су на дан 31.12.2020. године исказана у
износу од 38.556 КМ, највећим дијелом у износу од 14.339 КМ односе се на
потраживања по основу накнада плата приправника од ЈУ „Завода за
запошљавање Републике Српске“ на реализацији пројекта „Први посао“ и
потраживања по уговору о вршењу комуналне дјелатности (9.213 КМ). Спорна и
коригована потраживања за наведене накнаде исказана су у износу од 30.241 КМ.
Краткорочна разграничења су исказана у износу од 1.992 КМ, највећим дијелом у
износу од 1.542 КМ односе се на унапријед плаћене расходе.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар
јединица власти су исказана у нето износу од 237.857 КМ. Највећим дијелом у
износу од 161.402 КМ односе се на потраживања од Града Источно Сарајево за
грешком уплаћене накнаде за шуме по рјешењу о принудној наплати, од
Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске по основу Закона о
социјалној заштити за суфинансирање социјалних давања (29.842 КМ), по основу
расподјеле прихода на дан извјештавања (22.930 КМ), рефундација за накнаду
плата за вријеме привремене спријечености за рад (11.809 КМ), рефундација за
накнаду плата за вријеме породиљског одсуства и за боравак дјеце (5.510 КМ) и од
школа за финансирање прве нето плате приправника ангажованих по основу
пројеката запошљавања ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске (4.700 КМ).

6.3.1.2. Стална имовина
Стална имовина исказана је у укупном износу од 526.476.994 КМ бруто
вриједности, 37.394.423 КМ исправке вриједности и 489.082.571 КМ нето
вриједности. Односи се на дугорочну финансијску имовину и разграничења и
нефинансијску имовину у сталним средствима.
Дугорочна финансијска имовина исказана је у нето износу од 5.898.438 КМ, а
односи се на акције и учешћа у капиталу (3.569.558 КМ), потраживања за порезе,
доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања (2.324.838 КМ) и
остала дугорочна потраживања (4.042 КМ).
Акције и учешћа у капиталу у јавним предузећима односе се на власнички удио
Општине по основу власништва над редовним акцијама у јавним предузећима, и то
ЈП „Водовод и канализација“ а.д. Пале (3.105.540 КМ или 65%), КП „Градске
топлане“ а.д. Пале (100%, исказан губитак изнад висине капитала), „Комунално“
а.д. Пале (328.168 КМ или 65%) и „Пале Стан“ а.д. Пале (133.850 КМ или 100%).
На дан 31.12.2020. године у главној књизи Општине на позицији акција и учешћа у
капиталу у јавним предузећима исказано је стање истих у износу од 2.624.400 КМ у
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Пале
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складу са учешћем Општине у акцијском капиталу јавних предузећа на основу
Извода Централног регистра хартија од вриједности о стању на рачуну са
31.12.2020. године.
На дан извјештавања у консолидовани Биланс стања на позицији активе (акције и
учешћа у капиталу) и на позиције пасиве (трајни извори средстава) извршено је
додавање вриједности разлике капитала сразмерно проценту учешћа у капиталу
јавних предузећа у износу од 943.158 КМ. У консолидовани Биланс стања на дан
извјештавања није извршен унос нето имовине/капитала ЈЗУ Дом здравља Пале у
износу од 64.254 КМ (100%), чији је оснивач општина, што није у складу са чланом
123.
Правилника
о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Акције и учешћа у капиталу у осталим домаћим јавним нефинансијским субјектима
исказане су у износу од 2.000 КМ, односе се на оснивачки улог Општине код ЈУ
„Туристичка организација општине Пале“. Рјешењима о регистрацији установа
којима је Општина оснивач и рјешењима о регистрацији нижих буџетских корисника
ЈЗУ Дом здравља „Пале“ Пале (2.000 КМ), ЈУ Народна библиотека Пале (2.000
КМ), ЈУ Центар за социјални рад Пале (2.000 КМ), ЈУ Дјечији центар „Буба Мара“
Пале (2.000 КМ) и ЈУ за културу и спорт „Културно-спортски центар“ Пале (2.000
КМ), основни капитал ових установа чини улог оснивача у новцу, што чини
проценат учешћа од 100% у капиталу ових установа. Уписани и уплаћени капитал
од стране Општине није евидентиран на билансној позицији акција и учешћа у
капиталу у најмањем износу од 10.000 КМ, чиме је билансна позиција акција и
учешћа у капиталу и финансијског резултата ранијих година потцијењена у
најмањем износу од 10.000 КМ, што није у складу са чланом чланом 61. став (4)
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике.
Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок
плаћања исказана су у нето износу од 2.324.838 КМ, односе се на потраживања
евидентирана на основу Извјештаја из јединствене евиденције Пореске управе
Републике Српске о пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.0131.12.2020. године у износу од 17.569 КМ и потраживања за накнаду за уређење
градског грађевинског земљишта и ренту по закљученим уговорима о одгођеном
плаћању која доспијевају за плаћање у року дужем од годину дана у износу од
2.307.268 КМ, док се потраживања у износу од 4.042 КМ односе на остала
дугорочна потраживања (одгођена потраживања по основу продатог земљишта).
Општина је у току 2020. године, у складу са чланом 45а) Одлуке о уређењу
простора и грађевинском земљишту („Службене новине града Источно Сарајево“
број 10/14, 15/15, 8/16 и 27/17), закључила 18 уговора о одгођеном плаћању
накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта и накнаде за ренту у
којима је дефинисано да су инвеститори дужни приложити инструменте
обезбјеђења у складу са прописима о облигационим односима. Најзначајнији
уговор у току 2020. године потписан је са предузећем „РС Галенсинвест“ д.о.о.
Зворник, којим су утврђене укупне обавезе по рјешењу у износу од 4.464.633 КМ,
од чега је извршена једнократна уплата од 20% укупног задужења у износу од
892.926 КМ, док су обавезе у износу од 3.571.706 КМ одложене са роком плаћања у
36 рата.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се у оквиру акција и
учешћа у капиталу изврши евидентирање учешћа у капиталу јавних
установа и нижих буџетских корисника чији је оснивач општина.
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Нефинансијска имовина у сталним средствима на дан 31.12.2020. године
исказана је у износу од 520.578.556 КМ бруто вриједности, 37.394.423 КМ исправке
вриједности и 483.184.133 КМ нето вриједности, а чине је произведена стална
имовина, непроизведена стална имовина и нефинансијска имовина у сталним
средствима у припреми.
Произведена стална имовина нето вриједности (44.303.287 КМ) чине зграде и
објекти, постројења и опрема, инвестициона имовина и нематеријална
произведена имовина.
Зграде и објекти – исказани су у износу 43.142.309 КМ нето вриједности. Током
године Општина је вршила улагања у изградњу, адаптацију и санацију објеката.
Вриједност зграда и објеката највећим дијелом повећана је због улагања на објекту
зграде Општинске управе (4.958 КМ), од стране Града Источно Сарајево у објекат
ЈУ Културно-спортског центра (76.710 КМ), у спортску дворану „Пеки“ (12.458 КМ), у
путну инфраструктуре, асфалтирање путева и санација и реконструкција градских
улица (2.196.714 КМ), пренос са припреме завршеног моста за насеље Луке
(236.734 КМ), у вањску расвјету и уређење простора (1.293.484 КМ), од чега се
улагање у износу од 1.000.000 КМ односи на улагања од стране општине у АД
Олимпијски центар „Јахорина“, од стране инвеститора на уређењу грађевинског
земљишта за стамбено пословну зграду и уређење градског платоа – спомен парка
(331.458 КМ) и уређење корита ријеке Миљацке 298.350 КМ.
У складу са потписаним уговором о купопродаји неизграђеног грађевинског
земљишта од 26.12.2019. године закљученог између општине и АД Олимпијског
центра „Јахорина“ Пале извршена је продаја земљишта укупне површине 7.598 м2.
Продајна цијена наведеног земљишта је 2.279.400 КМ, дефинисана је чланом 2.
наведеног уговора. Чланом 6. уговора дефинисана је обавеза продавца да 50%
новчаних средстава од укупног износа купопродајне цијене уложи у
инфраструктурне пројекте, односно заједничке садржаје на Јахорини. Висина и
начин утрошка средстава биће утврђене Програмом изградње и уређења простора
на подручју Општине за 2020. годину, који ће усвојити Скупштина општине.
Припрема програма, врсте радова и приоритети за извођење биће утврђени у
сарадњи са АД Олимпијским центром „Јахорина“. У складу са потписаним
уговором, на писани захтјев АД Олимпијског центра „Јахорина“, закључком
начелника општине од 11.05.2020. године извршена је дознака средстава АД
Олимпијском центру „Јахорина“ у износу од 1.000.000 КМ, на име капиталног гранта
за реализацију нових пројеката на Јахорини. У оквиру усвојеног буџета Општине за
2020. годину наведена средства планирана су на позицији издатака за
нефинансијску имовину, док су Нацртом ребаланса буџета за 2020. годину
планирана на позицији капиталних грантова. У складу са датим мишљењем
Министарства финансија Републике Српске од 13.08.2020. године на достављени
Нацрт ребаланса буџета општине, у усвојеном Ребалансу буџета општине за 2020.
годину наведена средства планирана су на позицији издатака за нефинансијску
имовину. Активности око реализације улагања водио је АД Олимпијски центар
„Јахорина“ којем су од стране извођача радова у складу са потписаним уговором
испостављене фактуре, на основу којих је наведено улагање евидентирано код АД
Олимпијског центра „Јахорина“ на позицији некретнине, постројења и опрема и
инвестиционе некретнине у припреми. АД Олимпијски центар „Јахорина“ је
31.12.2020. године на основу испостављених фактура извођача радова АД
Олимпијском центру „Јахорина“, испоставио фактуру општини на износ од
1.000.000 КМ. У главној књизи Општине на нефинансијској имовини у сталним
средствима на дан 31.12.2020. године извршено је евидентирање улагања у
инфраструктуру АД Олимпијског центра „Јахорина“ у износу од 1.000.000 КМ,
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позивајући се на члан 65. став (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Евидентирање
наведеног улагања није испунило услове за признавање у пословним
евиденцијама општине у складу са параграфом 14. тачка (а) МРС ЈС 17 –
Некретнине постројења и опрема, па сходно томе, нефинансијска имовина у
сталним средствима, издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката,
као и финансијски резултат текуће године су прецијењени, док су капитални
грантови у земљи потцијењени у износу од 1.000.000 КМ.
Вриједност зграда и објеката највећим дијелом смањена је због искњижавања
откупљених станова у износу од 229.273 КМ и због обрачуна амортизације у
текућем периду у износу од 554.571 КМ, примјеном линеарне методе обрачуна.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се признавање
нефинансијске имовине у сталним средствима врши у складу са
параграфом 14. МРС ЈС 17 - Некретнине, постројења и опрема.
Постројења и опрема – исказани су у износу 728.944 КМ нето вриједности. Током
године Општина је вршила улагања у постројења и опрему. Вриједност опреме
највећим дијелом повећана је због набавке канцеларијског намјештаја (3.557 КМ),
телефонске опреме (579 КМ), рачунарске опреме (12.589 КМ), остале
комуникационе опреме (1.157 КМ), опреме за гријање, вентилацију хлађење (2.006
КМ), сигурносне опреме – видео надзор (971 КМ) и остале специјалне опреме
(13.122 КМ). Вриједност опреме највећим дијелом смањена је због отписа опреме
набавне вриједности 4.208 КМ и обрачуна амортизације у текућем периду у износу
од 51.760 КМ, примјеном линеарне методе обрачуна.
Инвестициона имовина – исказана је у износу 385.087 КМ нето вриједности и у
укупном износу односи се на грађевинске објекте општине издате под оперативни
закуп.
Наматеријална произведена имовина – исказана је у нето износу од 46.947 КМ и
односи се на нето вриједност рачунарских програма и остале нематеријалне
непроизведене имовине. Вриједност нематеријалне произведене имовине
повећана је највећим дијелом у износу од 20.826 КМ због израде Елабората о
квалитету и резервама питких подземних вода „Врело Миљацке“, израде Програма
квантитативно-квалитативне заштите изворишта „Врело Миљацке“ и израде
„Техничко-економске анализе за модернизацију постојећег система јавног
освјетљења на подручју општине Пале“, а смањена због обрачуна амортизације у
текућем периду у износу од 21.429 КМ, примјеном линеарне методе обрачуна.
Непроизведена стална имовина – исказана је у износу од 435.741.769 КМ бруто и
нето вриједности, у износу од 435.639.202 КМ односи се на вриједност земљишта,
док се у износу од 100.567 КМ односи на остала природна добра. У износу од
286.910.065 КМ односи се на пољопривредно земљиште, а у износу од 148.729.137
КМ на градско грађевинско земљиште. Вриједност градског грађевинског
земљишта у ревидираној години највећим дијелом повећана је због размјене
земљишта (31.280 КМ) и укњижавања земљишта које припада Општини на основу
рјешења Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (450.256
КМ), а смањена је због преноса на билансну позицију сталне имовине намјењене
продаји (1.908.000 КМ), преноса без накнаде за изградњу објекта Полицијске
управе Источно Сарајево у Палама (134.460 КМ) и размјене земљишта (34.160 КМ).
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми – исказана је у
износу од 3.139.077 КМ, а односи се на вриједност пословних објеката и простора у
28

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Пале
за период 01.01-31.12.2020. године

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

припреми, саобраћајних објеката у припреми, осталих објеката у припреми и
производно услужне опреме у припреми.
Пословни објекти и простори у припреми исказани су у износу од 835.027 КМ,
највећим дијелом односе се на вриједност улагања на реализацији пројекта
Извођење радова на другој фази изградње ЈУ Дјечији Центар „Буба Мара“ у
Палама (552.641 КМ).
Саобраћајни објекти и простори у припреми исказани су у износу од 253.271 КМ,
највећим дијелом односе се на изградњу колског моста и приступног пута у насељу
Обилићево (259.123 КМ) и изградњу друге фазе тротоара у насељу Јахорински
поток (36.721 КМ). У току ревидиране године на употребу су пренијети саобраћајни
објекти и простори у износу од 420.455 КМ.
Остали објекти у припреми исказани су у износу од 1.970.704 КМ, највећим дијелом
односе се на улагања у изградњу канализације у насељу Баре (21.203 КМ),
изградња топловода за потребе измјештања топлане у Палама (306.356 КМ) и
изградње и уређења градског парка (130.641 КМ).

6.3.2.

Пословна пасива

Пословна пасива је исказана у износу од 498.509.416 КМ, а односи се на обавезе и
разграничења и властите изворе. По налазу ревизије, пословна пасива је више
исказана за износ од 990.000 КМ (тачка 6.3.1.2. извјештаја).

6.3.2.1. Обавезе и разграничења
Обавезе и разграничења исказане су у износу од 9.738.722 КМ, а односе се на
краткорочне обавезе и разграничења (3.936.819 КМ) и дугорочне обавезе и
разграничења (5.801.903 КМ).
Краткорочне обавезе и разграничења се односе на краткорочне финансијске
обавезе, обавезе за лична примања запослених, обавезе из пословања, обавезе
за расходе финансирања и друге финансијске трошкове, обавезе за субвенције,
грантове и дознаке на име социјалне заштите, краткорочна резервисања и
разграничења и краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или
унутар јединица власти.
Краткорочне финансијске обавезе исказане су у износу од 654.841 КМ, односе се
на обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана,
кредитне обавезе по основу кредита од Raiffesen Bank d.d. Сарајево 201.115 КМ и
UniCredit Bank а.д. Бања Лука 453.725 КМ.
Обавезе за лична примања запослених исказане су у износу од 360.247 КМ, односе
се на обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата (273.804 КМ) и
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада,
отпремнина и једнократних помоћи (86.443 КМ). Обавезе за лична примања
запослених су до истека рока за израду и достављање годишњих финансијских
извјештаја измирене у износу од 360.128 КМ.
Обавезе из пословања исказане су у износу од 2.546.914 КМ, највећим дијелом се
односе на обавезе према добављачима за набавку роба и услуга и за набавку
сталне имовине (2.023.494 КМ), према физичким лицима у земљи (83.426 КМ), по
основу пореза и доприноса на терет послодавца (428 КМ), за примљене депозите и
кауције у земљи (30.835 КМ), за примљене авансе (287.192 КМ) и остале обавезе
(10.000 КМ).
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Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите исказане су у
износу од 329.518 КМ, односе се на обавезе за субвенције (2.974 КМ), грантове
(189.155 КМ) и дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике, општина и градова (137.389 КМ).
Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти
исказане су у износу од 45.117 КМ и највећим дијелом односе се на обавезе према
ентитетима по основу више уплаћених јавних прихода евидентираних по основу
Записника о обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода
(30.484 КМ), по основу трансфера према фондовима обавезног социјалног
осигурања (10.050 КМ) и на обавезе за исплаћене накнаде волонтерина и
приправницима ангажованим у основним школама (4.383 КМ).
Општина је на дан 31.12.2020. године исказала краткорочне обавезе у износу од
3.936.819 КМ, које су до истека рока за израду и достављање годишњих
финансијских извјештаја измирене у износу од 1.431.399 КМ.
Општина је у складу са чланом 9. став (2) и (4) Закона о фискалној одговорности у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15 и 62/18)
сачинила План за измирење неизмирених обавеза пренесених из 2020. године, који
је у складу са чланом 22 став (3) наведеног закона разматрао Фискални савјет
Републике Српске и који је у Мишљењу констатовао да мјере за измирење
неизмирених обавеза пренесених из претходног периода оцјењује реалним и
проводивим.
Дугорочне обавезе и разграничења исказане су у износу од 5.801.903 КМ, односе
се на дугорочне обавезе по зајмовима, дугорочна резервисања и разграничењa и
дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица
власти.
Дугорочне обавезе по зајмовима исказане су у износу од 3.780.658 КМ, односе се
на дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од банака (Raiffesen Bank d.d.
Сарајево 472.301 КМ и UniCredit Bank а.д. Бања Лука 3.308.357 КМ).
Уговором о дугорочном кредиту који је закључен 06.05.2015. године са НЛБ
Развојна банка а.д. Бања Лука, Општина се кредитно задужила за износ од 400.000
КМ. Кредит се одобрава за финансирање капиталних инвестиција, и то наставак
изградње шеталишта у износу од 225.000 КМ и изградња и реконструкција
Универзитетске улице у износу од 175.000 КМ. Кредит је у цијелости измирен у току
2020. године (последњи ануитет 08.10.2020. године).
Уговором о кредиту који је закључен 12.03.2018. године са Raiffesen Bank d.d.
Сарајево, Општина се кредитно задужила за износ од 1.200.000 КМ. Кредит се
одобрава за купувину имовине у власништву предузећа „ФАМОС“ фабрика Коран
а.д. у стечају. Кредитно задужење је реализовано уз фиксну каматну стопу на
годишњем нивоу, са роком отплате од 72 мјесеца. Кредит ће се отплаћивати у
једнаким ануитетима према плану отплате који је банка доставила Општини, с тим
да први ануитет доспијева 30 дана од дана исплате средстава, док последњи
ануитет у складу са отплатним планом доспијева за плаћање 06.03.2024. године.
Уговором о кредиту који је закључен 20.11.2018. године са UniCredit Bank а.д.
Бања Лука, Општина се кредитно задужила за износ од 1.200.000 КМ. Кредит се
одобрава за финансирање капиталних инвестиција. Кредитно задужење је
реализовано под следећим условима, уз годишњу фиксну номиналну каматну
стопу са роком отплате од 72 мјесеца од којих прва рата доспијева 31.12.2018.
године док последњи ануитет доспијева 30.11.2024. године.
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Уговором о синдицираном дугорочном кредиту од 05.10.2020. године који је
закључен са UniCredit Bank а.д. Бања Лука и НЛБ Банка а.д. Бања Лука, Општина
се кредитно задужила за износ од 3.000.000 КМ, од чега кредитори учествују са
износима од 1.500.000 КМ. Кредит се одобрава за финансирање изградње
топловода за потребе измјештања Топлане у Палама (прва фаза) у износу од
800.000 КМ, изградње јавне површине парка у Палама у износу од 700.000 КМ,
друга фаза изградње ЈУ Дјечији центар „Буба Мара“ са вањским уређењем у
износу од 650.000 КМ, изградња и реконструкција улица у Палама (ул. Михајла
Пупина, Војводе Радомира Путника, Бранка Радичевића, Јована Дучића,
Добровољних давалаца крви, Београдска и Цетињска) у износу од 580.000 КМ и
изградња колског моста за насеље Обилићево у износу од 190.000 КМ, а све у
складу са Одлуком Скупштине општине о дугорочном кредитном задужењу од
29.05.2020. године и Сагласности Министарства финансија Републике Српске на
кредитно задужење од 17.07.2020. године. Кредитно задужење је реализовано уз
фиксну годишњу каматну стопу са роком отплате од 120 мјесеци у једнаким
мјесечним ануитетима према плану отплате који је банка доставила општини почев
од 30.11.2020. године до 31.10.2030. године.
Дугорочна резервисања и разграничења исказана су у износу од 68.611 КМ, односе
се на улагања закупопримца по уговору о закупу неопремљеног пословног
простора у Спортско-пословном центру „ПЕКИ“ који је закључен 05.05.2015. године
на период од 10 година, односно Анекса уговора од 16.12.2016. године на период
од десет година рачунајући од датума потписивања анекса уговора. Мјесечна
закупнина је уговорена у износу од 1.160 КМ.
Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица
власти исказане су у износу од 1.952.634 КМ, односе се на обавезе и разграничења
по основу преноса средстава Европске инвестиционе банке за реализацију
пројекта „Смањење губитка воде и ревитализација и доградња водоводног и
канализационог система Пале – Јахорина“.
Уговором о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке (ЕИБ) по
Пројекту „Водовод и канализација Републике Српске“ за финансирање пројекта
„Смањење губитка воде и ревитализација и доградња водоводног и
канализационог система Пале – Јахорина“ закљученог 29.03.2013. године са
Владом Републике Српске – Министарством финансија Републике Српске,
Општини су одобрена средства у износу од 1.374.359 Еура односно 2.688.013 КМ.
Кредитна средства се одобравају под следећим условима, рок отплате 25 година
рачунајући грејс период од осам година који је урачунат у рок отплате, фиксна или
промјењљива каматна стопа са фиксним интервалом (ЕУРИБОР +2%) израчуната
по процедури ЕИБ-а. Кредит се повлачи у траншама, и то у највише 15 транши.
Приликом повлачења сваке транше дефинисаће се камата и датум плаћања
главнице и камата у складу са отплатним планом за сваку траншу. Укупно повучена
средства закључно са 31.12.2020. године исказана су у износу од 1.952.634 КМ, док
су одобрена а неповучена средства у износу од 735.379 КМ евидентирана у оквиру
ванбилансних евиденција.
На основу Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине, Републике Српске
и Европске инвестиционе банке, Министарство финансија Републике Српске је
29.03.2013. године са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске и Општином потписало Меморандум о реализацији Пројекта
„Смањење губитка воде и ревитализација и доградња водоводног и
канализационог система Пале – Јахорина“, којим су дефинисане надлежности
учесника у пројекту код реализације пројекта.
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Кредитне обавезе Општине на дан 31.12.2020. године потврђене су независним
конфирмацијама од стране банака и Министарства финансија Републике Српске.
Општина је 11.05.2021. године објавила извјештај о стању дуга и гаранција на дан
31.12.2020. године („Службени гласник Републике Српске“, број 41/21).

6.3.2.2. Властити извори
Властити извори исказани су у износу од 488.770.694 КМ и односе се на трајне
изворе средстава у износу од 309.966.217 КМ, резерве у износу од 138.221.597 КМ
и финансијски резултат у износу од 40.582.880 КМ (финансијски резултат ранијих
година од 37.943.094 КМ и финансијски резултат текуће године од 2.639.786 КМ).
Трајни извори средстава исказани су у износу од 309.966.217 КМ и односе се на
имовину која се не амортизује, евидентирану по инструкцијама Министарства
финансија Републике Српске, исказаних код Општинске управе. Највећим дијелом
се односе на вриједност земљишта (300.713.936 КМ), учешћа у капиталу код
привредних субјеката (2.626.400 КМ) и школских и библиотечких књига (178.250
КМ).
Финансијски резултат текуће године односи се на позитиван финансијски
резултат исказан у Билансу успјеха као разлика између исказаних укупних прихода
15.492.892 КМ и укупних расхода 12.853.801 КМ. По налазу ревизије, финансијски
резултат текуће године је више исказан у износу од 1.000.000 КМ (тачка 6.3.1.2.
извјештаја).

6.3.3.

Ванбилансна евиденција

На дан биланса 31.12.2020. године исказана је вриједност ванбилансне
активе/пасиве у укупном износу од 2.320.260 КМ и иста се односи на вриједност
хартија ван промета – мјеница (116.803 КМ), гаранција (1.235.240 КМ), одобрених а
неповучених кредита (735.379 КМ) и остале ванбилансне активе/пасиве (232.838
КМ). По налазу ревизије ванбилансна актива/пасива више су исказане у износу од
232.838 КМ.
Гаранције се односе на дате и примљене гаранције исказане у укупном износу од
1.235.240 КМ (дате гаранције у износу од 776.202 КМ и примљене гаранције за
добро извршење посла по закљученим уговорима за извођење радова у укупном
износу од 459.038 КМ).
Одобрени а неповучени кредити – исказани су у износу од 735.379 КМ, а односе се
на кредитно задужење Општине по основу Уговора о преносу кредитних средстава
Европске инвестиционе банке (ЕИБ) по Пројекту „Водовод и канализација
Републике Српске“ за финансирање пројекта „Смањење губитка воде и
ревитализација и доградња водоводног и канализационог система Пале –
Јахорина“ закљученог 29.03.2013. године са Владом Републике Српске –
Министарством финансија Републике Српске, Општини су одобрена средства у
износу од 1.374.359 Еура односно 2.688.013 КМ (тачка 6.3.2.1. извјештаја).
Остала ванбилансна актива/пасива исказана је у износу од 232.838 КМ. У оквиру
остале ванбилансне активе/пасиве евидентиране су потенцијалне обавезе по
судским споровима за изузето градско грађевинско земљиште у оквиру
ванпарничног предмета гдје је вриједност спора исказана у износу од 209.076 КМ и
судских трошкова у износу од 13.262 КМ и парничног предмета ради накнаде
нематеријалне штете у износу од 10.500 КМ. Евидентирање судских спорова у
оквиру ванбилансних евиденција није у складу са чланом 89. став (1) Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
32

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Пале
за период 01.01-31.12.2020. године

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

буџетске кориснике, као и са чланом 92. став (1) Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се евидентирања у
оквиру ванбилансне евиденције врше у складу са чланом 89. Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике и чланом 92. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике.

6.4.

Биланс новчаних токова

У Билансу новчаних токова исказани су приливи готовине из пословних активности
у износу од 10.840.302 КМ и одливи готовине из пословних активности у износу од
8.984.055 КМ, што је за резултат имало исказан позитиван нето новчани ток из
пословних активности у износу од 1.856.247 КМ. Приливи готовине из
инвестиционих активности исказани су у износу од 2.355.410 КМ и одливи готовине
из инвестиционих активности у износу од 5.288.186 КМ, што је за резултат имало
исказан негативан нето новчани ток из инвестиционих активности у износу од
2.932.776 КМ. Приливи готовине из активности финансирања су исказани у износу
од 3.000.000 КМ, док су одливи готовине из активности финансирања исказани у
износу од 504.341 КМ, што је за резултат имало исказан позитиван новчани ток из
активности финансирања у износу од 2.495.649 КМ. Позитиван нето новчани ток из
пословних активности, негативан новчани ток из инвестиционих и позитиван
новчани ток из активности финансирања, дају нето повећање готовине и
готовинских еквивалената у износу од 1.419.120 КМ. Исказана је готовина и
готовински еквиваленти на почетку периода у износу од 447.495 КМ, остале
промјене на салду готовине у износу од 329.493 КМ и на крају периода у износу од
2.196.108 КМ, што одговара готовини исказаној у Билансу стања на дан 31.12.2020.
године. У напоменама уз финансијске извјештаје објелодањене су информације о
ставкама садржаним у извјештају о новчаним токовима.
Биланс новчаних токова Општине није сачињен у складу са чланом 42. Правилника
о финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС ЈС 2 Извјештаји о новчаним токовима, јер су одливи готовине из пословних активности
исказани мање за 1.000.000 КМ по основу мање исказаних грантова, а одливи
готовине из инвестиционих активности исказани више за исти износ, јер су више
исказани издаци за нефинансијску имовину по основу улагања у АД Олимпијски
центар „Јахорина“ (тачке 6.1.2.5. и 6.1.2.10. извјештаја).
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се Биланс новчаних
токова сачињава у складу са чланом 42. Правилника о финансијском
извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС ЈС 2 - Извјештаји о
новчаним токовима.

6.5.

Временска неограниченост пословања

У Напоменама уз финансијске извјештаје је објелодањено да су финансијски
извјештаји Општине састављени у складу са начелом сталности пословања, што је
у складу са захтјевима МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја.
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6.6.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

У Напоменама уз финансијске извјештаје су објелодањене информације везане за
потенцијалну имовину и обавезе, по основу судских спорова, што је у складу са
захтјевима МРС ЈС 1 – Презентација финансијских извјештаја и одредби члана 46.
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника.
Према подацима правне службе Општине и извјештаја Правобранилаштва
Републике Српске - Сједиште замјеника Источно Сарајево, против Општине је
покренуто 16 парничних предмета ради признавања права власништва и укњижбе,
накнаде материјалне и нематеријалне штете и ради накнаде штете због
онемогућавања тужиоца да прибави одобрења на основу којих би вршио пословну
дјелатност (Општина је тужена страна у свим предметима) гдје укупна вриједност
спорова износи 1.250.983 КМ, док је Општина покренула четири парнична спора
укупне вриједности 42.388 КМ. Против Општине се воде и два спора ради накнаде
нематеријалне штете укупне вриједности 21.000 КМ, а покренуто је шест
ванпарничних спорова укупне вриједности према тужбеном захтјеву од 710.690 КМ,
који у зависности од исхода спорова због обрачуна затезних камата и судских
трошкова могу бити знатно већи.
Општина је као тражилац извршења покренула више извршних поступака ради
наплате потраживања по основу накнаде за грађевинско земљиште и неосновано
богаћење гдје је најзначајнији спор исказан у вриједности од 402.252 КМ, од чега је
наплаћен износ од 37.000 КМ.

6.7.

Напомене уз финансијске извјештаје

Уз Консолидовани финансијски извјештај Општине за 2020. годину сачињене су
Напомене које пружају неопходне опште податке о Општини, прописима за израду
финансијских
извјештаја,
рачуноводственој
основи
и
примјењеним
рачуноводственим политикама, као и образложења појединачних ставки
презентованих у извјештајима. Напомене задовољавају захтјеве МРС ЈС 1 –
Презентација финансијских извјештаја и одредбе члана 46. Правилника о
финансијском извјештавању за буџетске кориснике.

Ревизијски тим
Раде Кукић, с.р.
Мира Савић, с.р.
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