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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Мишљење са резервом
Извршили смо ревизију финансијског извјештаја Општине Трново 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,
објашњавајућих напомена уз финансијске извјештаје и примјену рачуноводствених
политика у ревидираном периоду.
По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом,
годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета Републике Српске Општине
Трново 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 3. извјештаја:
Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године, Општина Трново није
организовала и извршила у складу са одредбама Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и
обавеза, није извршен унос имовине и обавеза у пописне листе преузете из
одговарајућих књиговодствених евиденција и утврђивање разлика између
књиговодственог и стварног стања имовине као и пренос података о стањима
имовине и обавеза преузетих са документације која одражава екстерну потврду
стања и утврђивање вриједносних разлика. Извјештаји о попису не садрже упоредне
прегледе стварног и књиговодственог стања пописаних новчаних средстава,
потраживања и обавеза, преглед количинских и вриједносних разлика између
стварног и књиговодственог стања и није одлучено о исправци вриједности сумњивих
и спорних потраживања и o извјештају о попису имовине и обавеза.
Као што је наведено под тачкама 6.1.2.1, 6.3.1.1. и 6.3.2.1. извјештаја
Текући грантови су прецијењени за 42.093 КМ за колико су потцијењени расходи
стручних услуга (промоција Општине Трново) у износу од 6.000 КМ и субвенције у
износу од 36.093 КМ. Такође, дознаке грађанима прецијењене су за 5.656 КМ јер су
исте исказане у 2020. години, а односе се на помоћ и његу другог лица за децембар
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2019. године. Наведено није у складу са чланом 90., 92. став (8) и 94. Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.
Текући грантови су потцијењени за 30.000 КМ, због неевидентирања пословних
догађаја у текућем обрачунском периоду који се односе на дате грантове. По
наведеном основу потцијењени су краткорочна финансијска имовина и
разграничења из трансакција између или унутар исте јединице власти у износу од
25.000 КМ и обавезе за грантове у износу од 5.000 КМ.
Као што је наведено под тачкама 6, 6.3.1.2. и 6.3.2. извјештаја:
Општина Трново није сачинила консолидовани финансијски извјештај на дан
31.12.2020. године, јер није извршила укључивање нето имовине/капитала предузећа
под њеном контролом из његовог биланса стања у Консолидовани биланс стања,
што није у складу са чланом 123. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Акције и учешћа у капиталу и трајни извори средстава мање су исказани за 2.000 КМ
због неевидентираног оснивачког улога у ЈУ Туристичка организација Општине
Трново, што није у складу са чланом 61. став (4) и 86. став (2) Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.
Као што је наведено под тачкама 6.3.1.2, 6.2.2. и 6.3.3. извјештаја:
Зграде и објекти који се односе на станове, а који у процесу приватизације нису
потраживани и финансијски резултат ранијих година прецијењени су за 205.597 КМ,
а ванбилансна евиденција потцијењена за наведени износ, јер наведени станови
нису откупљени и искњижени из билансне у ванбилансну евиденцију, што није у
складу са чланом 92. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Такође, ванбилансна евиденција је потцијењена за вриједност примљених мјеница и
гаранција за обезбјеђење наплате у износу од 663.708 КМ, што није у складу са
чланом 89. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике.
Инвестициона имовина је потцијењена за 448.721 КМ, а прецијењени су пословни
објекти и простори у вриједности од 171.753 КМ и комплекс „Рибњак“ - нефинансијска
имовина у припреми у вриједности од 276.968 КМ, јер су исти дати у закуп, што није
у складу са чланом 29. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и захтјевима МРС-ЈС 16 –
Инвестициона имовина, параграф 7 и 20.
Саобраћајни објекти су исказани мање за 136.082 КМ, а нефинансијска имовина у
припреми исказана више за наведени износ. Саобраћајни објекти су исказани мање
за вриједност Трга Срђан Кнежевић за 108.359 КМ и излетишта Казани за 71.795 КМ,
за који није извршен пренос са средстава у припреми на средства у употребу, а више
су исказани за вриједност моста у Присјеници за 15.912 КМ, јавне расвјете на
релацији Врба-рибљи ресторан за 6.903 КМ, пута у Тошићима за 21.667 КМ, који су
стављени у употребу прије примопредаје извршених радова, што није у складу са
чланом 26. и 42. став (1) и (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама и захтјевима МРС-ЈС 17 – Некретнине,
постројења и опрема, параграф 14 и 19.
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За моторна возила којима је књиговодствена вриједност сведена на нулу, није извршена
ревалоризација вриједности у складу са чланом 41. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми је прецијењена за 166.008 КМ
и то за потцијењену нето вриједност комуналног возила и опреме од 104.418 КМ,
потцијењене расходе по основу амортизације од 18.710 КМ и прецијењени
финансијски резултат ранијег периода од 42.880 КМ (расходи амортизације за 2019.
годину), што није у складу са чланом 27. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике и захтјевима МРС-ЈС 17 – Некретнине, постројења и опрема, параграф 71
и 72.
Као што је наведено под тачком 6.4. извјештаја:
Општина Трново у Билансу новчаних токова није исказала одливе готовине из
пословних активности у износу од 30.000 КМ по основу одлива гранта за куповину
куће вишечланој породици у износу од 25.000 КМ и гранта за помоћ у изградњи куће
физичком лицу у износу од 5.000 КМ, што није у складу са захтјевима МРС ЈС 2 –
Извјештаји о новчаним токовима, параграф 22.
Као што је наведено под тачкама 6.5. и 6.7. извјештаја:
У Напоменама уз финансијске извјештаје није дато образложење везано за сталност
пословања, што није у складу са МРС-ЈС 1 – Презентација финансијских извјештаја,
параграф 15. (ц) и 38.
Напомене уз финансијске извјештаје Општине Трново не садрже све потребне
информације у складу са чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању
буџетских корисника и нису објелодањене додатне информације према захтјевима
МРС-ЈС 1 – Презентација финансијских извјештаја, МРС-ЈС 17 – Некретнине,
постројења и опрема и МРС-ЈС 19 – Резервисања, потенцијалне обавезе и
потенцијална имовина.
Кључна питања ревизије
Кључна питања ревизије су она питања која по нашем професионалном мишљењу,
су била најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за годину која се
завршава на дан 31. децембар 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 описаног у пасусу Основ
за мишљење са резервом нема других питања кoja треба објавити у извјештају о
ревизији.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Начелник општине је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских
извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни
сектор и Међународним стандардима финансијског извјештавања. Ова одговорност
обухвата: осмишљавање, примјену и одржавање интерних контрола које су
релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја који не садрже
материјално значајне погрешне исказе настале усљед преваре и грешке;
одговарајућа објелодањивања релевантних информација у Напоменама уз
финансијске извјештаје; одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених
политика и рачуноводствених процјена које су примјерене датим околностима и
надзор над процесом извјештавања. При изради финансијских извјештаја
Извјештај о проведеној финансијској ревизији
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руководство је одговорно да процијени сталност пословања и да објелодани питања
везана за временску неограниченост пословања.
Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја
Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да ли финансијски извјештаји,
као цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане преваром
или грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који садржи наше
мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, али није
гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима ревизије
увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје.
Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја.
Због чињенице да се ревизија спроводи провјером на бази узорка и да у систему
интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења,
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор
поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном скептицизму,
укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским
извјештајима, насталих усљед преваре и грешке. Приликом процјене ризика, ревизор
разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију
финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су
одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања одвојеног мишљења
о ефективности интерних контрола. Ревизија такође укључује оцјену примијењених
рачуноводствених политика утемељених на временској неограничености пословања
и значајних процјена извршених од стране руководства, као и оцјену опште
презентације финансијских извјештаја.
Изјављујемо да смо поступили у складу са релевантним етичким захтјевима у вези
са независношћу. Остварили смо комуникацију са одговорним лицима субјекта
ревизије у вези са планираним обимом и временским распоредом ревизије, кључним
ревизијским питањима и другим важним питањима и значајним налазима ревизије,
укључујући значајне недостатке у систему интерних контрола који се могу
идентификовати током ревизије.

Бања Лука, 03.08.2021. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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II

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији усклађености

Мишљење са резервом
Уз ревизију финансијског извјештаја Општине Трново за 2020. годину, извршили смо
ревизију усклађености активности, финансијских трансакција и информација
исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и другим прописима.
По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом,
активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијском
извјештају Општине Трново 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:
Вршена је набавка огревног дрвета путем два поступка директног споразума у
вриједности од 12.000 КМ без ПДВ-а и набавка радова на изградњи уличне расвјете
путем два поступка директног споразума и два конкурентска захтјева за доставу
понуда укупне вриједности од 31.590 КМ без ПДВ-а, што није у складу са чланом у
складу са чланом 15. став (6) и 87. и 89. став (3) Закона о јавним набавкама.
Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја:
Обрачун плата функционерима није вршен према критеријумима одређеним чланом
17. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе и чланом 2. Одлуке
о платама и другим примањима функционера.
Утврђени коефицијенти у рјешењима о плати за запослене ЈУ Центар за културу
Трново нижи су од коефицијената из члана 9. Закона о платама запослених у
области културе Републике Српске. Поред тога, запосленима је у току 2020. године
обрачунат топли оброк и регрес за годишњи одмор, што није у складу са чланом 6.
став (4) Закона о платама запослених у области културе Републике Српске.
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.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији
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Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске
доказе о томе да ли је пословање Општине Трново обухваћено према дефинисаним
критеријумима, усклађено са законским и другим прописима. Процедуре
подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са законима и
прописима који регулишу пословање Општине Трново.
Бања Лука, 03.08.2021. 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)

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

2)

врши консолидацијa контролисаних ентитета у складу са чланом 123.
Правилника
о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике,

3)

класификација расхода стручних услуга и субвенција врши у складу са чланом
92. став (8) и 94. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике, а дознаке грађанима у
обрачунском периоду којем припадају у складу са чланом 90. наведеног
правилника,

4)

почетно признавање, вредновање, амортизовање и класификовање
нефинансијске имовине у сталним средствима врши у складу са одредбама
члана 27, 29, 42. и 92. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и захтјевима
МРС-ЈС 17 – Некретнине, постројења и опрема (параграф 14, 19, 30, 31, 71, 72
и 82), МРС-ЈС 16 – Инвестициона имовина (параграф 7 и 20) и МРС-ЈС 21 –
Умањење вриједности имовине која не генеришу готовину (параграф 14, 23, 27,
52 и 54),

5)

исказује учешће у капиталу код установе чији је оснивач у складу са чланом 61.
став (4) и 86. став (2) тачка 1) Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике,

6)

краткорочна финансијска имовина и разграничења из транакција између или
унутар исте јединице власти исказују у складу са чланом 71. Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике, а потраживања за закуп комплекса „Рибњак“ евидентирају
у складу са чланом 71. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама и наплата истих у складу са чланом
3. закљученог уговора о закупу,

7)

евидентирање ванбилансне активе и пасиве врши у складу са чланом 92.
Правилника
о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и чланом 89. Правилника
о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике,

8)

новчани токови из пословних активности исказују у складу са захтјевима МРС
ЈС 2 – Извјештај о новчаним токовима, параграф 22 и

9)

у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањују информације у складу са
чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и
захтјевима МРС-ЈС 1 – Презентација финансијских извјештаја, МРС-ЈС 17 –

Извјештај о проведеној финансијској ревизији
Општине Трново за период 01.01-31.12.2020. године
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Некретнине, постројења и опрема и МРС-ЈС 19 – Резервисања, потенцијалне
обавезе и потенцијална имовина.

Препоруке везане за усклађеност
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:
1)

систем књиговодства и рачуноводства организује на начин који омогућава
свеобухватно евидентирање као и откривање и спречавање погрешно
евидентираних пословних догађаја у складу са чланом 7. Закона о
рачуноводству и ревизији Републике Српске,

2)

проводе активности на успостављању система интерних финансијских контрола
према одредбама Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном
сектору Републике Српске,

3)

приликом провођења поступака јавних набавки поштује члан 15. став (6), 17.
став (1), 87. и 89. став (3) Закона о јавним набавкама и чланом 10. Правилника
о поступку додјеле уговора за услуге из Анекса II дио Б Закона,

4)

обрачун плате функционера врши према критеријумима сходно члану 17. Закона
о статусу функционера јединица локалне самоуправе и члану 2. Одлуке о
платама и другим примањима функционера и

5)

успостави о судским споровима.

Препоручује се Скупштини општине да донесе:
1)

план утрошка средстава остварених од посебних водних накнада у складу са
чланом 195. Закона о водама и прибави неопходне сагласности од надлежног
министарства за програм коришћења средстава од накнада за шуме у складу са
чланом 89. став (8) Закона о шумама.

Препоручује се директору ЈУ Центар за културу Трново да
1)

8

изврши усаглашавање коефицијената за обрачун плата запослених са чланом
9. Закона о платама запослених у области културе Републике Српске и обрачун
личних примања врши у складу са чланом 6. став (4) наведеног закона.
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IV

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ





























Закон о буџетском систему Републике Српске,
Закон о фискалној одговорности у Републици Српској,
Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике
Српске,
Одлука о усвајању Буџета општине Трново за 2020. годину,
Одлука о усвајању Ребаланса Буџета општине Трново за 2020. годину,
Одлука о извршењу буџета Општине Трново за 2020. годину,
Закон о локалној самоуправи,
Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе,
Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе,
Закон о раду,
Закон о доприносима,
Закон о порезу на доходак,
Закон о јавним набавкама,
Закон о социјалној заштити,
Закон о задуживању, дугу и гаранцијама,
Закон о уређењу простора и грађењу,
Закон о порезу на непокретности,
Закон о шумама,
Закон о административним таксама,
Закон о комуналним таксама,
Закон о комуналним дјелатностима,
Закон о водама,
Закон о спорту,
Закон о концесијама,
Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске,
Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору,
Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем,
Посебан колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске.
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Општина Трново (у даљем тексту: Општина) налази се у заједници општина у
саставу Града Источно Сарајево. Подручије Општине се простире на површини од
111 км² на којем, према попису становништва из 2013. године, живи 1.983 становника
у 13 насељених мјеста.
Општина остварује своје надлежности садржане у Закону о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) као и друге
надлежности које јој се преносе другим законима.
Статутом Општине Трново („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 18/17)
уређују се послови Општине Трново као јединице локалне самоуправе, организација
и рад органа општине, имовина и финансирање општине, акти и јавност рада органа
општине, учешће грађана у локалној самоуправи, сарадња општине са другим
субјектима и друго. Органи Општине су Скупштина општине и начелник општине.
Скупштина општине има 13 одборника. Начелник општине је носилац извршне
власти, која се остварује путем Општинске управе.
Одлуком о развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској за 2020.
годину („Службени гласник Републике Српске“, број 102/19), Општина је сврстана у
изразито неразвијене јединице локалне самоуправе Републике Српске.
Општина послује у систему локалног трезора (СОФИ) у коме се буџетски корисници
појављују као потрошачке јединице Општинске управе (Скупштина општине, Служба
начелника општине, Административна служба општине, Остала буџетска потрошња,
Мјесна заједница Кијево, ЈУ Центар за културу Трново и ЈУ Народна библиотека).
Буџетски корисници који послују са властитим банковним рачунима и ван Главне
књиге трезора су ЈУ Туристичка организација општине Трново у којем Општина има
оснивачки улог и ЈКП „Трново“ д.о.о. Трново у којем има учешће у капиталу.
Ревизијом су обухваћени финансијски извјештаји Општинске управе.
Средства за рад обезбјеђују се из пореских и непореских прихода, грантова,
трансфера између буџетских корисника, примитака од нефинансијске имовине и
осталих примитака.
На достављени Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији није било
примједби.
Препоруке дате у овом извјештају, у циљу њиховог наглашавања, болдоване
су и писане италик словима.

2.

Провођење препорука из претходног извјештаја

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске извршила је
финансијску ревизију Општине за 2016. годину и том приликом дала девет препорука
и то двије за финансијске извјештаје и седам препорука за усклађеност (три
начелнику Општине и четири Скупштини општине). Општина је доставила Акциони
план за отклањање пропуста и неправилности утврђених по ревизијском извјештају
број РВ053-17. Провођењем предметне финансијске ревизије, извршен је преглед
поступања по датим препорукама, којим је утврђено да су двије препоруке
проведене, пет дјелимично проведене, а двије нису проведене.
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Дјелимично проведене препоруке се односе на недостатке система интерних
контрола (тачка 3. извјештаја), извршавање надлежности Скупштине општине (тачка
3. извјештаја), доношење програма и планова за трошење намјенских средстава
(тачка 6.1.1.1. извјештаја), преузимање активности на имовини која се односи на
Спортско рекреативни комплекс „Трескавица“, Етно село „Рајски до“ и активирање
комуналне и рачунарске опреме (тачка 6.3.1.3. извјештаја).
Непроведене препоруке се односе на Напомене уз финансијске извјештаје и
објелодањивање информација везаних за поједине значајне групе расхода,
информације о неусаглашеним салдима потраживања и обавеза на дан пописа,
информације о заложним правима и образложења везана за сталност пословања у
складу са захтјевима МРС ЈС и чланом 46. Правилника о финансијском
извјештавању за буџетске кориснике (тачка 6.7. извјештаја) и потраживања за
пореске приходе према Упутству о примјени МРС ЈС 23 – Приходи од трансакција
које нису трансакције размјене-порези и преноси (тачка 6.3.1.1. извјештаја).

3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

Организација и функционисање система интерних контрола Општине дефинисани
су Статутом Општине, Пословником о раду Скупштине општине, Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
Трново, Колективним уговором код послодавца за запослене у општинској управи
Општине Трново и другим интерним актима.
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
Општинској управи дефинисана су подручја одговорности, надлежности органа, број
извршилаца и друга значајна питања за функционисање Општине. Наведеним
правилником у Општинској управи систематизовано је 20 радних мјеста са 20
извршилаца. На дан 31.12.2020. године у Општинској управи било је 18 извршилаца
(13 државних службеника и пет намјештеника), четири функционера и три
приправника са високом стручном спремом (примљених путем јавног конкурса у
оквиру „Програма подршке запошљавању младих са ВСС и ССС у статусу
приправника у 2020. години“). За обављање стручних и административно-техничких
послова за потребе сазивања и одржавања сједница Скупштине, систематизовано
је радно мјесто секретара Скупштине општине.
За систематизовано радно мјесто савјетника начелника нису дефинисани општи и
посебни услови и радни задаци, што није у складу са чланом 15. став 1. Уредбе о
начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у градској
односно oпштинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 10/17).
Скупштина општине није донијела интерни акт сходно члану 6. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 и 100/17) којим
би се прецизније дефинисали материјални, технички и други услови за
финансирање, развој, изградњу и одржавање комуналних објеката као и услови за
функционисање и техничко-технолошко јединство система и уређаја, вођење
евиденција о објектима и уређајима водовода и канализације која се даје на
управљање и коришћење даваоцу комуналних услуга.
Донесени Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима из
2014. године, Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама у Општини из 2013. године и Правилник о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем из
2007. године нису усаглашавани са важећим законским и подзаконским прописима,
а исти се највећим дијелом нису ни примјењивали.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији
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Одсуство интених контролних поступака је утврђено код реализације закључених
уговора за извођење радова и неиспуњавање одредби уговорених казни за
кашњење у извођењу радова односно примопредаји радова, вршење плаћања
укупне уговорене вриједности изведених радова без извршене примопредаје
извршених радова, не врши се редовно именовање надзорног органа, уз поједине
фактуре нису приложени пратећи документи као што су отпремница, радни налог,
записник о примопредаји радова, извршењу услуга и пријем робе у складу са
одредбама уговора и понудом, нису прибављене банкарске гаранције (по уговору за
извођење радова на асфалтирању локалних путева на подручју општине Трново – 8
дионица и уговору за изградњу потпорног зида уз саобраћајницу С1 на Јахорини).
Наведени пропусти имали су значајан утицај на исказивање нефинансијске имовине
у сталним средствима (тачка 6.3.1.2. извјештаја).
Комисије за попис нису утврдиле разлике између стварног и књиговодственог стања,
иако су на дан 31.12.2020. године евидентна негативна стања на билансним
позицијама због грешака у евидентирању трансакција из ранијих година, што
представља разлику у попису. Исто се односи на стања у негативним вриједностима
нефинансијске имовине у припреми, краткорочних потраживања и краткорочних
обавеза. Општина није вршила попис имовине и обавеза с циљем да утврди њихово
стварно стање те да стање у пословним књигама усклади са пописаним, односно
стварним стањем у складу са чланом 17. и 18. Закона о рачуноводству и ревизији
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 94/15).
Општина није организовала систем књиговодства и рачуноводства на начин који
омогућава свеобухватно евидентирање као и откривање и спречавање погрешно
евидентираних пословних догађаја у складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и
ревизији Републике Српске.
Општина није вршила активности успостављања система интерних финансијских
контрола у 2020. години (ни ранијих година) према одредбама Закона о систему
интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 91/16) и Упутством о начину и поступку
успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле
(„Службени гласник Републике Српске“, број 99/17). Начелник општине је 01.03.2021.
године закључио уговор за услуге на изради документације неопходне за
успостављање система интерних финансијских контрола са „Sevoi Financial
Consulting“ d.o.o. Бања Лука.
Одлуком начелника Општине од 04.12.2020. године именоване су комисије за попис.
Дио препоруке, који се односи на то да се изврши усаглашавање потраживања и
обавеза и да извјештаји пописних комисија садрже обавезне податке о стручној и
професионалној квалификацији и о радном статусу лица ангажованих на попису,
није проведен. Поред тога, попис није проведен у складу са одредбама Правилника
о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним
стањем имовине и обавеза („Службени гласник Републике Српске“, број 45/16), јер:
- комисије за попис нису сачиниле планове рада (члан 17. став (1)),
- усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза
није вршено на начин да се изврши усклађивање физичког стања и
књиговодствених вриједности у помоћним евиденцијама (члан 3.),
- комисије за попис нису извршиле: унос у пописне листе имовине преузете из
одговарајућих књиговодствених евиденција, утврђивање разлика између
књиговодственог и стварног стања имовине, пренос података о стањима имовине
и обавеза преузетих са документације која одражава екстерну потврду стања,
утврђивање вриједносних разлика (члан 18.),
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- за утврђивање стварног стања потраживања и обавеза, пописна комисија је
користила књиговодствену евиденцију, а не утврђене технике пописа (члан 12.
став (1) тачка 2.)),
- имовина на коришћењу код нижих буџетских корисника није пописана у посебне
пописне листе (члан 19.),
- извјештаји о извршеном попису не садрже упоредне прегледе стварног и
књиговодственог стања пописаних новчаних средстава, потраживања и обавеза,
преглед количинских и вриједносних разлика између стварног и књиговодственог
стања (члан 20. ставови (2), (3) и (4)),
- није одлучено о исправци вриједности сумњивих и спорних потраживања и o
извјештају о попису имовине и обавеза (члан 21. став (2) и (3)).
Успостављени систем интерних контрола није функционисао на начин да је
обезбједио истинито и фер извјештавање и усклађеност са важећим законима и
другим прописима, што је осим у овој тачки наведено у већини тачака овог
извјештаја.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се:
 годишњи попис имовине и обавеза врши у складу са Правилником о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза,
 систем књиговодства и рачуноводства организује на начин који
омогућава свеобухватно евидентирање као и откривање и спречавање
погрешно евидентираних пословних догађаја у складу са чланом 7.
Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске и
 проводе активности на успостављању система интерних контрола
према одредбама Закона о систему интерних финансијских контрола у
јавном сектору Републике Српске.

4.

Набавке

Планом јавних набавки за 2020. годину усвојеним 03.01.2020. године у Општини су
планиране јавне набавке у укупној вриједности од 596.127 КМ без пореза на додату
вриједност (у даљем тексту: ПДВ). Након више измјена и допуна, донесен је План
јавних набавки за 2020. годину у укупној вриједности од 898.462 КМ без ПДВ-а са
укупно 59 поступака јавних набавки.
У односу на План јавних набавки за 2020. годину, вриједност реализованих уговора
је 706.893 КМ без ПДВ-а (79%) и то путем четири отворена поступка (370.991 КМ),
једним преговарачким поступком без објаве (136.705 КМ), пет поступака упућивањем
конкурентског захтјева за доставу понуда (62.503 КМ), 38 поступака путем директних
споразума (127.747 КМ) и пет поступака из Анекса II дио Б Закона (8.947 КМ).
Нереализована вриједност планираних јавних набавки у вриједности од 110.967 КМ
без ПДВ-а (21%) односи се на један директни споразум (4.500 КМ), четири поступка
конкурентског захтјева за доставу понуда (93.487 КМ) и један преговарачки поступак
без објаве (12.980 КМ).
Ревизијским испитивањем обухваћено је 16 поступака јавних набавки у вриједности
491.166 КМ без ПДВ-а односно 70% од вриједности проведених поступака.
Одступања од примјене Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Српске“, број 38/14) утврђена су у следећем:

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

13

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

- при процјени поступака јавних набавки нису у потпуности испоштовани
вриједносни разреди и извршен избор одговарајућег поступка набавки у складу
са чланом 15. став 6) Закона о јавним набавкама. У вези с тим, извршена је
набавка огревног дрвета путем два поступка директног споразума у вриједности
од 12.000 КМ без ПДВ-а и набавка радова на изградњи уличне расвјете путем два
поступка директног споразума и два конкурентска захтјева за доставу понуда
укупне вриједности од 31.590 КМ без ПДВ-а, што није у складу са чланом 87. став
(3) Закона о јавним набавкама,
- проведени поступак директног споразума за радове на рестаурацији споменика
из НОБ-а (6.000 КМ без ПДВ-а) није планиран Планом јавних набавки за 2020.
годину и није донесена посебна одлука о покретању поступка јавне набавке, што
није у складу са чланом 17. став (1) Закона о јавним набавкама,
- додјела уговора понуђачу није извршена у року од 10 дана од дана окончања
поступка јавне набавке код набавке радова на асфалтирању пута у Тошићима и
набавке радова на реконструкцији моста у Присјеници, што није у складу са
чланом 89. став (3) Закона о јавним набавкама и
- у поступку набавке адвокатских услуга примјеном поступака из Анекса II дио Б
Закона о јавним набавкама, није проведен поступак оцјене понуда, што није у
складу са чланом 10. Правилника о поступку додјеле уговора за услуге из Анекса
II дио Б Закона (није донесена одлука о избору најповољнијег понуђача, нити су
понуђачи обавијештени о резултатима).
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се приликом провођења
поступака јавних набавки поштује члан 15. став 6), 17. став (1), 87 и 89. став
(3) Закона о јавним набавкама и члан 10. Правилника о поступку додјеле
уговора за услуге из Анекса II дио Б Закона.

5.

Припрема и доношење буџета

Скупштина општине донијела је Одлуку о усвајању буџета општине Трново за 2020.
годину („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 25/19) у износу од
2.416.815 КМ, а Одлуку о усвајању Ребаланса буџета општине Трново за 2020.
годину („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 26/20) у износу од
3.186.060 КМ.
Ребалансом буџета планирана су средства од пореских прихода (600.300 КМ),
непореских прихода (748.574 КМ), грантова (203.750 КМ), трансфера (300.000 КМ),
примитака за нефинансијску имовину (1.050.000 КМ) и осталих примитака (11.952
КМ) као и расподјеле суфицита из ранијег периода (271.484 КМ). Расподјела
буџетских средстава планирана је за текуће расходе (2.217.079 КМ), трансфере
између и унутар јединица власти (2.000 КМ), буџетску резерву (11.000 КМ), издатке
за нефинансијску имовину (861.632 КМ), издатке за отплату дугова (82.397 КМ) и
остале издатке (11.952 КМ). Након усвајања ребаланса буџета извршене су четири
реалокације у укупном износу од 24.430 КМ.
Дио препоруке који се односио на доношење интерног акта за коришћење средства
буџетске резерве, није проведен.
Код припремања и доношења буџета Општине за 2020. године утврђена су
одступања од буџетског календара према члану 28. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15
и 15/16), која се односе на рокове достављања Нацрта и Приједлога буџета општине
Трново за 2020. годину на сагласност Министарству финансија Републике Српске,
због чега је прекорачен рок доношења Одлуке о усвајању буџета општине Трново за
2020. годину (25.12.2019. године).
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6.

Финансијски извјештаји

Општина је саставила финансијски извјештај за Општинску управу на обрасцима
Биланс стања, Биланс успјеха, Периодични извјештај о извршењу буџета,
Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима и Биланс
новчаних токова према Правилнику о финансијском извјештавању буџетских
корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 15/17).
Општина није сачинила Консолидовани финансијски извјештај на дан 31.12.2020.
године у који није укључила извјештај контролисаног ентитета ЈКП „Трново“ д.о.о.
Трново чији је оснивач, додавањем нето имовине/капитала из његовог биланса
стања у консолидовани биланс стања према члану 123. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике (''Службени гласник Републике Српске'', број 115/17 и 118/18).
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се врши консолидација
контролисаног ентитета у складу са чланом 123. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике.

6.1.

Извјештај о извршењу буџета

Извршење буџета Општине за период 01.01-31.12.2020. године исказано је у
обрасцу Периодични извјештај о извршењу буџета (у даљем тексту образац ПИБ) на
рачуноводственом фонду 01 и обрасцу Периодични извјештај о извршењу по
рачуноводственим фондовима (у даљем тексту образац ПИФ).
У обрасцу ПИБ буџетски приходи и примици исказани су у износу од 4.684.382 КМ
што је за 47% више у односу на ребалансом планиране приходе и примитке.
Буџетски расходи и издаци исказани су у износу од 2.546.130 КМ, што је за 20% ниже
од ребалансом планираних расхода и издатака. За више утрошена средства на
позицијама расхода за текуће одржавање, расхода за стручне услуге и осталих
некласификованих расхода у односу на одобрени ребаланс буџета извршене су
реалокације буџетских средстава у укупном износу од 24.430 КМ.
У обрасцу ПИБ на позицији расподјела суфицита из ранијег периода планиран је
износ од 271.484 КМ којег чине расподјела суфицита из 2019. године (135.495 КМ) и
неутрошена средства из 2019. године (135.989 КМ). За расподјелу суфицита из 2019.
године дата је сагласност Министарства финансија Републике Српске на основу које
је Скупштина општине донијела Одлуку о нераспоређеном суфициту у 2019. години
(„Службене новине Града Источно Сарајево“, број 14/20).
Неутрошена средства из 2019. године (135.989 КМ) односе се на средства дозначена
крајем 2019. године од Општине Трново у Федерацији БиХ према Споразуму о
заједничком суфинансирању извођења радова на изградњи резервоара Богатићи и
водовода Спиле у општини Трново од 19.11.2019. године. Наведена средства су
утрошена у складу са наведеним споразумом у оквиру реализације Програма
капиталних улагања и уређења грађевинског земљишта на подручју општине Трново
у 2020. години.
Скупштина општине је донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о извршењу буџета
Општине за 2020. годину и исту објавила у Службеном гласнику Града Источно
Сарајево“, број 15/21.
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6.1.1.

Приходи и примици

Буџетски приходи и примици у обрасцу ПИБ исказани су у износу од 4.684.382 КМ, а
у обрасцу ПИФ у износу од 4.786.362 КМ (фонд 05 у износу од 101.980 КМ).

6.1.1.1. Приходи
Буџетски приходи исказани су у износу од 1.817.651 КМ од чега на фонду 01
(1.715.671 КМ) и фонду 05 (101.980 КМ), а чине их порески приходи, непорески
приходи, грантови и трансфери између или унутар јединица власти.
Порески приходи исказани су у износу од 592.599 КМ, а чине их порези на лична
примања и приходи од самосталне дјелатности (58.954 КМ), порези на имовину
(72.439 КМ) и индиректни порези дозначени од Управе за индиректно опорезивање
БиХ (461.204 КМ).
Пореске приходе на имовину Општина остварује у складу са Одлуком о утврђивању
пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Трново
(„Службене новине Града Источно Сарајево“, број 23/19).
Непорески приходи исказани су у износу од 853.457 КМ, а чине их приходи од
закупа и ренте (273.552 КМ), административне накнаде и таксе (6.383 КМ),
комуналне накнаде и таксе (5.489 КМ), накнаде по разним основама (497.594 КМ),
приходи од пружања јавних услуга (1.856 КМ), новчане казне (384 КМ) и остали
непорески приходи (68.199 КМ).
Приходи од закупа и ренте односе се на приходе од давања објеката у закуп (9.220
КМ) и земљишне ренте (264.332 КМ).
Приходи од закупа остварени су од закупа пословних простора у власништву
Општине на основу Одлуке о висини накнаде за коришћење пословних простора на
подручју општине Трново („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 7/13),
Одлуке о давању просторија на коришћење невладиним организацијама („Службене
новине Града Источно Сарајево“, број 19/11), a приходи од земљишне ренте на
основу Одлукe о висини просјечне коначне грађевинске цијене м2 корисне површине
стамбеног и пословног простора из претходне године за подручје општине Трново и
висини ренте („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 12/20).
Административне накнаде и таксе остварене су на основу Одлуке о општинским
административним таксама и накнадама и тарифама општинских административних
такси („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 18/17 и 8/19) којом су
утврђене висина и начин плаћања општинских административних такси за списе и
радње у управним и другим поступцима те ослобађања од плаћања такси (поднесци,
рјешења, увјерења, овјере, преписи, преводи и сл.).
Комуналне накнаде и таксе чине комуналне таксе на фирму према Одлуци о
комуналним таксама за коришћење простора и објеката на јавним површинама од
стране инфраструктурних система на подручју Општине Трново са Тарифама
комуналних такси („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 18/17).
Приходи од накнада по разним основама односе се на приходе од накнада за
уређивање грађевинског земљишта (131.780 КМ), коришћење грађевинског
земљишта (2.562 КМ), коришћење минералних сировина (52.737 КМ), промјену
намјене пољопривредног земљишта (5.553 КМ), коришћење шума и шумског
земљишта (196.384 КМ), коришћење вода (2.687 КМ), коришћење комуналних
добара општег интереса (1.312 КМ) и концесионе накнаде (104.578 КМ).

16

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

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

Приходе од накнада за уређивање грађевинског земљишта Општина остварује у
складу са Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службене
новине Града Источно Сарајево“, број 1/17) као и Одлуком о висини трошкова
уређења градског грађевинског земљишта, Одлуком о утврђивању висине накнаде
за закуп градског грађевинског земљишта на подручју Општине Трново у 2020.
години, Одлуком о утврђивању тржишне цијене неизграђеног градског грађевинског
земљишта на подручју Општине Трново у 2020. години објављених у Службеним
новинама Града Источно Сарајево, број 12/20.
Скупштина општине је за 2020. годину донијела Програм капиталних улагања и
уређења грађевинског земљишта, Програм коришћења средстава од наплаћене
накнаде по основу пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, Програм
коришћења средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената и
Програм утрошка средстава од концесионих накнада.
Извјештаје о реализацији Програма капиталних улагања и уређења грађевинског
земљишта за 2020. годину и Програма коришћења средстава од наплаћене накнаде
по основу пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2020. годину,
Скупштина општине није усвојила.
Поред наведеног, утврђено је да Скупштина општине није донијела план утрошка
средстава остварених од посебних водних накнада на подручју Општине Трново у
складу са чланом 195. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, број
50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), а за Програм коришћења средстава од накнаде по
основу продаје шумских дрвних сортимената није прибавила сагласност
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, како
је прописано чланом 89. став (8) Закона о шумама („Службени гласник Републике
Српске“, број 75/08 и 60/13).
Остали непорески приходи остварени су од накнада за издавање локацијских услова
и извода из регулационог плана, накнада за грађевинске дозволе, прихода по основу
вансудског поравнања и др.
Препоручује се Скупштини општине да обезбиједи да се донесе план
утрошка средстава остварених од посебних водних накнада у складу са
чланом 195. Закона о водама и прибаве неопходне сагласности од надлежног
министарства за програм коришћења средстава од накнада за шуме у
складу са чланом 89. став (8) Закона о шумама.
Грантови исказани у износу од 6.722 КМ односе се на капитални грант од Вијећа
народа (2.347 КМ за изградњу настрешница), грант од Града Источно Сарајево за
културне манифестације (1.000 КМ), грант за финансирање пројекта „Про будућност“
(1.875 КМ) и грант општине Источно Ново Сарајево за помоћ за новорођену дјецу
(1.500 КМ).
Трансфери између и унутар јединица власти исказани у износу од 262.893 КМ
односе се на трансфере од ентитета и трансфере унутар исте јединице власти.
Трансфери од ентитета исказани у износу од 161.874 КМ односе се на трансфере од
Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске (73.145 КМ),
Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске (62.729 КМ), Владе
Републике Српске за изградњу куће вишечланој породици (25.000 КМ), ЈП „Путеви
Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука за ЈУ Центар за културу Трново (1.000 КМ).
Трансфери између различитих јединица власти исказани у износу од 101.980 КМ
односе се на средства Фонда солидарности Републике Српске у виду финансијске
помоћи ради санације посљедица и потешкоћа насталих усљед ширења корона
вируса (100.980 КМ) и за рад комуналне полиције за вријеме пандемије корона
вируса (1.000 КМ).
Извјештај о проведеној финансијској ревизији
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6.1.1.2. Примици
Примици исказани у укупном износу од 2.968.711 КМ односе се на примитке од
нефинансијске имовине (2.954.316 КМ) и остале примитке (14.395 КМ).
Примици од нефинансијске имовине исказани у износу од 2.681.400 КМ се односе
на примитке од продаје земљишта. У току 2020. године извршена је продаја
земљишта Олимпијском центру „Јахорина“ а.д. Пале (у даљем тексту: ОЦ Јахорина).
На захтјев ОЦ Јахорина за куповину земљишта у циљу модернизације дијела
скијалишта на подручју општине Трново, Скупштина општине је донијела Одлуку о
утврђивању посебног интереса општине Трново за реализацију инвестиционог
пројекта ОЦ Јахорина („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 23/19 и
25/19) у оквиру Ревизије Регулационог плана – план парцелације „Спортско –
рекреативног подручја Јахорина“ и Одлуци о уређењу простора и грађевинском
земљишту. Према нотарски обрађеном уговору о продаји непокретности од
28.05.2020. године, предмет купопродаје је земљиште површине 8.938 м2 по
тржишној цијени од 300 КМ/м2 према Одлуци о утврђивању тржишне цијене
неизграђеног градског грађевинског земљишта на подручју општине Трново
(„Службене новине Града Источно Сарајево“, број 5/19).
Преостали примици од продаје земљишта исказани у износу од 272.916 КМ
остварени су на основу рјешења о утврђивању права власништва на грађевинском
земљишту у сврху легализације објеката физичких и правних лица од стране
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, ПЈ
Источна Илиџа односно комплетирања грађевинских парцела у складу са Измјенама
дијела Ревизије Регулационог плана – план парцелације „Спортско – рекреативног
подручја Јахорина“.
Остали примици односе се на примитке од накнада плата за породиљско одсуство
који се рефундирају од Фонда за дјечију заштиту Републике Српске.

6.1.2.

Расходи и издаци

Буџетски расходи и издаци у обрасцу ПИБ исказани су у износу од 2.546.130 КМ, а у
обрасцу ПИФ у износу од 2.648.110 КМ и то на фонду 01 (2.546.130 КМ) и фонду 05
(101.980 КМ). Према информацији субјекта ревизије, дозначена средства од Фонда
солидарности Републике Српске утрошена су за набавку заштитних маски,
средстава за дезинфекцију и новчаних помоћи грађанима.

6.1.2.1. Расходи
Буџетски расходи исказани су у износу 1.775.880 КМ, а чине их текући расходи осим
расхода обрачунског карактера (1.774.610 КМ) и трансфери између различитих
јединица власти (1.270 КМ). Текуће расходе чине расходи за лична примања,
расходи по основу коришћења роба и услуга, расходи финансирања и други
финансијски трошкови, грантови, дознаке на име социјалне заштите и расходи по
судским рјешењима.
Расходи за лична примања запослених исказани у износу 734.282 КМ односе се на
расходе за бруто плате запослених (597.955 КМ), бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених по основу рада (133.597 КМ), накнаде плата запослених
за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата (878 КМ) и
једнократне помоћи (1.852 КМ). Из буџетских средстава Општине, преко локалног
трезора, финансирају се и лична примања за три запослена ЈУ Центар за културу
Трново.
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Расходи за бруто плате односе се на бруто плате запослених Општинске управе
(545.135 КМ) и ЈУ Центра за културу (52.820 КМ), а чине их расходи за основну плату
након опорезивања (357.368 КМ), увећање плате по основу минулог радног стажа
(20.381 КМ), порез на плату (24.910 КМ) и збирне доприносе (195.296 КМ).
Обрачун плата функционерима није вршен према критеријумима одређеним чланом
17. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе ("Службени гласник
Републике Српске", број 96/05 и 98/13) и чланом 2. Одлуке о платама и другим
примањима функционера („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 2/17), а
критеријуми су просјечна плата запослених у административној служби и број
становника у јединици локалне самоуправе.
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених односе
се на бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених Општинске
управе (118.170 КМ) и ЈУ Центар за културу (15.427 КМ). Расходи за бруто накнаде
трошкова и осталих личних примања односе се на накнаде за превоз на посао и са
посла (1.918 КМ), топли оброк (36.611 КМ), регрес за годишњи одмор (37.040 КМ),
јубиларне награде (1.613 КМ), награде за посебне резултате у раду (2.561 КМ),
дневнице по основу службених путовања у земљи (300 КМ), те припадајући порези
и доприноси на опорезиве накнаде (53.554 КМ).
Накнаде за превоз запослених регулисане су Правилником о накнади трошкова
превоза код доласка на посао и повратка са посла („Службене новине Града Источно
Сарајево“, број 6/18).
Утврђени коефицијенти за запослене ЈУ Центар за културу Трново нижи су од
коефицијената из члана 9. Закона о платама запослених у области културе
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 11/19 и 105/19).
Запосленима је у току 2020. године обрачунат топли оброк и регрес за годишњи
одмор у бруто износу 15.427 КМ, што није у складу са чланом 6. став (4) Закона о
платама запослених у области културе Републике Српске, којим је дефинисано да
су накнаде за топли оброк и регрес урачунате у износ основне плате и не могу се
посебно исказивати.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се обрачун плате функционера
врши према критеријумима сходно члану 17. Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе и члану 2. Одлуке о платама и другим
примањима функционера.
Препоручује се директору ЈУ Центар за културу Трново да изврши
усаглашавање коефицијената за обрачун плата запослених са чланом 9.
Закона о платама запослених у области културе Републике Српске и
обрачун личних примања врши у складу са чланом 6. став (4) наведеног
закона.
Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани у износу од 317.832 КМ
односе се на расходе по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга (39.716 КМ), расходе за режијски материјал (9.029 КМ), расходе
за текуће одржавање (24.436 КМ), расходе по основу путовања и смјештаја (4.588
КМ), расходе за стручне услуге (50.194 КМ), расходе за одржавање јавних површина
и заштите животне средине (54.832 КМ) и остале непоменуте расходе (135.037 КМ).
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних
услуга односе се на расходе по основу утрошка енергије (18.054 КМ), расходе за
комуналне услуге (5.370 КМ) и расходе за комуникационе услуге (16.292 КМ).
Расходи за текуће одржавање највећим дијелом се односе на расходе за текуће
одржавање путева и јавне расвјете (18.657 КМ) и опреме (5.193 КМ).
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Текуће одржавање моторних возила и трошкови горива регулисани су Правилником
о коришћењу и одржавању моторних возила („Службене новине Града Источно
Сарајево“, број 6/18), који садржи нормативе за потрошњу горива по возилу.
Расходи за стручне услуге односе се на услуге финансијског посредовања (4.040
КМ), осигурање (2.691 КМ), информисања и медија (20.178 КМ), правне и
административне услуге (8.785 КМ), компјутерске услуге (3.866 КМ) и остале стручне
услуге (10.335 КМ).
Расходи за услуге одржавања јавних површима и заштите животне средине
највећим дијелом се односе на услуге одржавања зелених површина (4.750 КМ),
зимске службе (13.633 КМ) и расходе по основу утрошка електричне енергије за јавну
расвјету (35.438 КМ).
Остали некласификовани расходи највећим дијелом се односе на расходе за бруто
накнаде за рад ван радног односа (112.329 КМ), расходе по основу репрезентације
(6.405 КМ) и остале непоменуте расходе (15.524 КМ).
Расходе за бруто накнаде за рад ван радног односа чине расходи за бруто накнаде
члановима комисија и радних група (25.142 КМ), општинским одборницима (59.440
КМ) и по уговору о дјелу (27.747 КМ).
Накнаде општинским одборницима и члановима комисија и радних тијела
обрачунавају се према Одлуци о утврђивању одборничког додатка и висине накнаде
радних тијела Скупштине општине Трново („Службене новине Града Источно
Сарајево“, број 23/19), којом је утврђено право на одборнички додатак, висина
одборничког додатка као и случајеви у којима одборнику не припада право на
одборнички додатак у складу са чланом 41. Закона о локалној самоуправи.
Општина је ангажовала лице по уговору о дјелу на пословима систематизованог
радног мјеста на период од десет мјесеци у току 2020. године, што није у складу са
чланом 205. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16 и 66/18).
Послије наведеног периода, путем јавног конкурса, поменуто лице је примљено у
радни однос на неодређено вријеме.
Бруто накнаде по уговору о дјелу за обављање послова стручног надзорног органа
над извођењем радова (према Плану јавних набавки за 2020. годину) нису укључене
у набавну вриједност нефинансијске имовине (тачка 6.3.1.1. извјештаја).
Расходи финансирања и други финансијски трошкови исказани су у износу од
36.115 КМ односе се на расходе по основу камата на обвезнице (34.984 КМ) и
затезних камата због кашњења у измиривању обавеза према добављачима (1.131 КМ).
Грантови су исказани у износу од 436.768 КМ, а односе се на текуће грантове
(390.598 КМ) и капиталне грантове непрофитним субјектима у земљи (46.170 КМ).
Текући грантови непрофитним субјектима у земљи односе се на грантове за
политичке организације и удружења (3.758 КМ), спортске и омладинске организације
и удружења (106.617 КМ), етничке и вјерске организације и удружења (2.300 КМ),
организације за афирмацију породице и заштиту права жена, дјеце, избјеглих и
расељених лица, бораца и особа са инвалидитетом (80.500 КМ), у области
здравствене и социјалне заштите, заштите животне средине и комуналне
дјелатности (69.082 КМ), у области образовања, научно-истраживачке дјелатности,
културе и информација (4.000 КМ) и на остале текуће грантове непрофитним
субјектима у земљи (108.550 КМ). Према Извјештају о извршењу буџета за 2020.
годину наведени грантови су највећим дијелом додијељени:
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 спортским клубовима у износу од 43.500 КМ (ФК „Жељезница“ Трново од 32.500
КМ, ФК „Жељезница“ Трново-мали фудбал од 3.000 КМ, Кик бокс клубу „Куле“ од
3.000 КМ, Џудо секцији од 3.000 КМ и Атлетској секцији од 2.000 КМ),
 ЈУ Туристичка организација општине Трново у износу од 60.000 КМ (за лична
примања и трошкове редовног пословања),
 ЈУ Дому здравља Трново у износу од 67.970 КМ (за лична примања запослених),
 Борачкој организацији (29.000 КМ), Удружењу породица погинулих бораца (22.000
КМ), Црвеном крсту (22.000 КМ), Удружењу ветерана Трново (15.000 КМ),
Удружењу инвалида Трново (11.250 КМ), Удружењу пензионера (10.000 КМ), ЈКП
Трново (25.000 КМ), ОЦ Јахорина (6.000 КМ), политичким партијама (4.100 КМ),
Удружењу ловаца „Трново“ (3.500 КМ), Удружењу добровољних даваоца крви
„Солидарност“ (2.200 КМ) и другим организацијама и удружењима и
 средства у виду новчаних подстицаја у области пољопривреде (11.093 КМ) за
узгој стоке и пољопривредних култура) у складу са Правилником о додјели
подстицаја за развој пољопривредне производње у 2020. године („Службене
новине Града Источно Сарајево“ број 21/20).
Остали капитални грантови у земљи највећим дијелом се односе на рјешавање
питања легализације и употребне дозволе стамбеног објекта на подручју Општине
(накнада за трошкове уређења грађевинског земљишта од 24.410 КМ и рента од
10.316 КМ) и извођење радова на стамбеном објекту (8.329 КМ).
Ревизијским испитивањем је утврђено да:
 у оквиру групе текућих грантова непрофитним организацијама није примијењена
правилна економска класификација према буџетском контном оквиру,
 додјела средстава спортским клубовима и секцијама вршена је према Одлуци о
усвајању Плана расподјеле средстава за спорт у општини Трново за 2020. годину
(„Службене новине Града Источно Сарајево“, број 1/20). Скупштина Општине није
донијела програм развоја спорта и није утврдила категоризацију спортова и
спортиста у складу са чланом 10. и 19. Закона о спорту („Службени гласник
Републике Српске“, број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08),
 дозначена средства ОЦ Јахорина по основу Уговора о маркетиншкој подршци и
промоцији општине Трново (6.000 КМ), средства гранта ЈКП Трново (25.000 КМ) и
подстицаја у области пољопривреде (11.093 КМ) нису исказана у складу са
чланом 92. став (8) и 94. Правилника о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник
Републике Српске“, број 98/16, 115/17 и 118/18) и то на позицији расхода по
основу рекламе и пропаганде (6.000 КМ) и субвенција (36.093 КМ),
 Општини су по Рјешењу Владе Републике Српске из средстава буџетске резерве
за изградњу куће вишечланој породици Станковић у износу од 25.000 КМ
дозначена средства у виду трансфера. Пренос наведених новчаних средстава на
рачун корисника гранта није евидентиран у пословним књигама у текућем
обрачунском периоду, чиме су потцијењени капитални грантови, а прецијењена
краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим
јединицама власти за наведени износ,
 приликом уплате средстава помоћи за изградњу куће физичком лицу у износу од
5.000 КМ, нису исказани капитални грантови и обавезе за грантове у текућем
обрачунском периоду, чиме су исти потцијењени за наведени износ.
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Планирање и извјештавање о додијељеним грантовима Општина врши Одлуком о
усвајању буџета и у Извјештају о извршењу буџета. Дио препоруке која се односила
на доношење интерног акта за додјелу грантова којим ће се прописати форма
извјештаја и утврдити неопходна пратећа документација о њиховом утрошку, није
проведена.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се класификација расхода
стручних услуга и субвенција врши у складу са чланом 92. став (8) и 94.
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике.
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова исказане у износу од 246.682 КМ највећим дијелом се односе
на текуће дознаке корисницима социјалне заштите (штићеницима) које се исплаћују
од стране установа социјалне заштите (центри за социјални рад) у износу oд 63.458
КМ и текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и
градова (осим установа социјалне заштите) у износу од 183.176 КМ.
Текуће дознаке корисницима социјалне заштите (штићеницима) које се исплаћују од
стране установа социјалне заштите (центра за социјални рад) чине:
 додатак за помоћ и његу другог лица који се исплаћује штићеницима установа
социјалне заштите (42.899 КМ) обрачунат по основу права утврђених Законом о
социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 37/12, 90/16 и 94/19) и
 једнократне новчане помоћи за три штићеника смјештених у установама
социјалне заштите (20.559 КМ).
Додатак за помоћ и његу другог лица за децембар 2019. године у износу од 5.656 КМ
обрачунат је на терет текућег обрачунског периода, што није у складу са чланом 90.
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике, чиме су дознаке грађанима у извјештајном периоду
прецијењене за наведени износ.
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова
(осим установа социјалне заштите) чине:
 текуће помоћи ученицима, студентима и појединцима у износу од 22.620 КМ,
 текуће помоћи грађанима у натури из буџета Републике, општина и градова (осим
установа социјалне заштите) у износу од 15.251 КМ највећим дијелом за огревно
дрво породицама у статусу социјалних потреба према одлукама начелника и
 остале текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина
и градова (осим установа социјалне заштите) у износу од 145.306 КМ.
Текуће помоћи студентима су одобрене на основу проведеног конкурса за додјелу
стипендија према Правилнику о стипендирању студената из буџета општине Трново
(„Службене новине Града Источно Сарајево“, број 22/19), одлукама начелника и
уговорима о стипендирању, као и за превоз ученика према Одлуци о финансирању
трошкова превоза ученика у градском саобраћају („Службене новине Града Источно
Сарајево“, број 21/20) и за набавку уџбеника за дјецу из социјално угрожених
породица према одлуци начелника.
Остале текуће помоћи (осим установа социјалне заштите) односе се на одобрене
накнаде у виду помоћи породицама са дјецом са посебним потребама,
субвенционисање потрошње електричне енергије социјално угроженим
породицама, куповину лијекова, за склапање брака, за новорођену дјецу, право на
коришћење уџбеника за основну и средњу школу и друго, према Одлуци о
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утврђивању критеријума и корисника проширених права у социјалној заштити
општине Трново („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 9/18).
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се обрачун дознака грађанима
исказује у одговарајућем обрачунском периоду у складу са чланом 90.
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике.

6.1.2.2. Издаци
Издаци исказани у износу од 770.249 КМ односе се на издатке за нефинансијску
имовину (676.641 КМ), отплату дуга (81.664 КМ) и остале издатке (11.945 КМ).
Издаци за нефинансијску имовину највећим дијелом се односе на издатке за
изградњу и прибављање зграда и објеката (603.894 КМ), за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (54.973 КМ), за
постројења и опрему (5.424 КМ), за драгоцјености (5.510 КМ) и непроизведену сталну
имовину-земљиште (6.050 КМ).
Издаци за отплату дуга односе на отплату главнице по дугорочним задужењима по
обвезницама у износу од 51.625 КМ и по кредиту у износу од 36.856 КМ.
Остали издаци из трансакција између/унутар јединица власти исказани у износу од
11.945 КМ односе се на издатке за накнаде плата (7.679 КМ), порезе (348 КМ) и
доприносе (3.918 КМ) за вријеме породиљског одсуства који се финансирају од
фонда обавезног социјалног осигурања.

6.1.3.

Буџетски резултат

Буџетски суфицит исказан је у износу од 2.217.466 КМ, а чине га бруто буџетски
дефицит у износу од 60.209 КМ и нето издаци за нефинансијску имовину у износу од
2.277.675 КМ. Резултат је разлике између буџетских прихода и примитака за
нефинансијску имовину (4.669.987 КМ) и буџетских расхода и издатака за
нефинансијску имовину (2.452.521 КМ).
Према налазу ревизије, буџетски дефицит је прецијењен за износ од 24.344 КМ који
се односи на потцијењене грантове (30.000 КМ) и прецијењене дознаке грађанима
(5.656 КМ) (тачка 6.1.2.1. извјештаја).

6.1.4.

Нето финансирање

Нето финансирање је исказано у негативном износу од 79.214 КМ као разлика
између осталих примитака (14.395 КМ) и збира издатака за отплату дугова (81.664
КМ) и осталих издатака (11.945 КМ).

6.1.5.

Разлика у финансирању

У обрасцима ПИБ и ПИФ исказана је разлика у финансирању у износу од 2.138.252
КМ којег чине буџетски суфицит у износу од 2.217.466 КМ, нето задуживање у
негативном износу од 81.664 КМ и остали нето примици у износу од 2.450 КМ.
Према налазу ревизије, разлика у финансирању је прецијењена за 24.344 КМ и то за
износ потцијењених грантова од 30.000 КМ и прецијењених дознака грађанима у
износу од 5.656 КМ (тачка 6.1.2.1. извјештаја).
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6.2.

Биланс успјеха

6.2.1.

Приходи

Приходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 2.780.534 КМ, а чине их порески
и непорески приходи, грантови и трансфери између различитих јединица власти
(тачка 6.1.1. извјештаја) и приходи обрачунског карактера.
Према налазу ревизије, приходи обрачунског карактера су мање исказани за износ
од 30.012 КМ, који се односи на неисказани приход од закупа за 2020. годину (тачка
6.3.1.1. извјештаја).
Приходи обрачунског карактера исказани у износу од 1.063.863 КМ највећим дијелом
се односе на приходе обрачунског карактера евидентиране по основу пореских и
других фискалних прописа и то по основу ненаплаћених пореза на доходак (3.148
КМ), пореза на лична примања и прихода од самосталне дјелатности (1.237 КМ),
пореза на имовину (21.821 КМ), прихода по основу концесија (35.951 КМ) и прихода
од осталих накнада (1.015.703 КМ).

6.2.2.

Расходи

Расходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 2.220.601 КМ, а чине их текући
расходи, трансфери између и унутар јединица власти (тачка 6.1.2. извјештаја) и
расходи обрачунског карактера. Према налазу ревизије, расходи по основу
амортизације су потцијењени за необрачунату амортизацију комуналног возила и
опрему за 2020. годину за износ од 18.710 КМ (тачка 6.3.1.2. извјештаја).
Расходи обрачунског карактера исказани у износу од 443.720 КМ односе се на
расходе по основу амортизације (387.088 КМ), расходе од усклађивања вриједности
имовине (38.740 КМ) и губитке од продаје имовине односно земљишта (17.892 КМ).
Обрачун амортизације на стална средства је вршен по амортизационим стопама
према Правилнику о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске
кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 110/16).

6.2.3.

Финансијски резултат

У Билансу успјеха за период 01.01-31.12.2020. године исказан је позитиван
финансијски резултат у износу од 559.933 КМ као разлика између прихода (2.780.534
КМ) и расхода (2.220.601 КМ).
Према налазима ревизије, финансијски резултат је прецијењен за 13.042 КМ и то за
потцијењене грантове (30.000 КМ), потцијењене приходе обрачунског карактера за
закуп „Рибњака“ (30.012 КМ), прецијењене дознаке за децембар 2019. године (5.656
КМ) и потцијењене расходе по основу амортизације комуналног возила и опреме
(18.710 КМ), (тачке 6.1.2.1, 6.2.1, 6.2.2 и 6.3.1.2. извјештаја).

6.3.

Биланс стања

6.3.1.

Актива

Пословна актива Општине на дан 31.12.2020. године исказана је у бруто вриједности
од 61.658.030 КМ, исправке вриједности од 7.385.263 КМ и нето вриједности од
54.272.767 КМ, а чине је текућа и стална имовина.
Према налазу ревизије, пословна актива је прецијењена за износ од 457.346 КМ.
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6.3.1.1. Текућа имовина
Текућа имовина исказана у бруто вриједности од 4.193.772 КМ, исправке
вриједности од 234.865 КМ и нето вриједности од 3.958.907 КМ у потпуности се
односи се на готовину и готовинске еквиваленте и краткорочна потраживања.
Готовина и готовински еквиваленти исказани у износу од 2.692.931 КМ односе се
на средства на банковним рачунима (2.692.280 КМ) и у благајни (651 КМ).
Краткорочна потраживања исказана у бруто вриједности од 1.500.841 КМ,
исправке вриједности од 234.865 КМ и нето вриједности од 1.265.976 КМ односе се
на потраживања по основу продаје и извршених услуга, за ненаплаћене порезе,
доприносе и непореске приходе, за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске
приходе за које је продужен рок плаћања, а доспјевају на наплату у року од годину
дана и остала краткорочна потраживања.
Потраживања по основу продаје и извршених услуга исказани у бруто вриједности
37.933 КМ, исправке вриједности од 26.318 КМ и нето вриједности од 11.615 КМ
односе се на потраживања од закупа пословних простора.
Општина није исказала потраживања од закупа имовине према члану 3. Уговора о
закупу „Рибњака“ којим је предвиђено мјесечно фактурисање закупнине у складу са
чланом 71. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама. Плаћање је предвиђено тако да се потраживања од
закупа затворе са извршеним улагањима на годишњем нивоу на основу изјаве о
компензацији (члан 3. уговора). С тим у вези, потраживања и приходи обрачунског
карактера по основу закупа су потцијењени за 36.912 КМ (за 2019. годину 6.900 КМ
и за 2020. годину 30.012 КМ) и наплата путем компензације (тачка 6.3.1.2.
извјештаја).
Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе исказана су
у бруто вриједности од 1.318.050 КМ, исправке вриједности од 208.547 КМ и нето
вриједности од 1.109.503 КМ. Нето вриједност највећим дијелом чине потраживања
за ненаплаћене порезе у износу од 38.723 КМ (порез на имовину од 36.208 КМ, порез
на лична примања од 2.168 КМ) евидентирана на основу Извјештаја из јединствене
евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима и потраживања за ненаплаћене
непореске приходе у износу од 1.071.780 КМ из помоћне евиденције потраживања
за непореске приходе од којих су највећа потраживања по основу уређења
грађевинског земљишта (1.020.537 КМ), ренте (4.491 КМ), продаје земље (8.484 КМ),
концесионих накнада (34.766 КМ).
Потраживања по основу уређења грађевинског земљишта највећим дијелом се
односе на изградњу седам ламела од стране инвеститора „Legend“ d.o.o. Источна
Илиџа у укупном износу од 943.473 КМ. За измирење наведеног потраживања, у
складу са чланом 78. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Општина је са инвеститором
закључила Уговор о опремању грађевинског земљишта од 04.09.2020. године.
Предмет уговора је извођење радова приступне саобраћајнице са паркинг
простором и комуналном инфраструктуром у насељу Обућина баре-Јахорина,
општина Трново укупне вриједности од 949.663 КМ (разлика терети инвеститора) са
роком изградње од три године. У току ревизије није било активности на реализацији
уговорених одредби, а према усменој информацији за потребе ревизије до краја
2021. године планирано је разматрање пројектне документације.
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Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе за које је
продужен рок плаћања, а доспјевају на наплату у року од годину дана исказани у
износу од 96.892 КМ, односе се на потраживања по основу уређења грађевинског
земљишта (61.269 КМ), ренте (16.816 КМ), продаје земљишта (11.504 КМ) и пореза
на доходак (7.303 КМ).
Општина није извршила детаљну анализу пореских потраживања, која се највећим
дијелом односе на неусаглашена стања потраживања из ранијег периода и
усаглашавање са евиденцијама Пореске управе у потпуности сходно Упутству о
примјени МРС-ЈС 23 – Приходи од трансакција које нису трансакције размјене
(порези и преноси).
Остала краткорочна потраживања исказана у износу од 47.966 КМ највећим дијелом
се односе на потраживања по основу трансфера од Министарства управе и локалне
самоуправе Републике Српске за неразвијене и изразито неразвијене општине
(41.300 КМ), Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске за
социјално угрожена лица (4.453 КМ).
Остала краткорочна потраживања прецијењена су за 47.966 КМ, јер нису исказана
на позицији краткорочне финансијске имовине и разграничења из трансакција
између или унутар исте јединице власти што није у складу са чланом 71. Правилника
о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се:
 потраживања за закуп комплекса „Рибњак“ евидентирају у складу са
чланом 71. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама, а наплата истих у складу са чланом 3.
закљученог уговора о закупу и
 краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција
између или унутар исте јединице власти исказују у складу са чланом 71.
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике.

6.3.1.2. Стална имовина
Стална имовина исказана у бруто вриједности од 57.464.258 КМ, исправке
вриједности од 7.150.398 КМ и нето вриједности од 50.313.860 КМ односе се на
дугорочну финансијску имовину и разграничења и нефинансијску имовину у сталним
средствима.
Дугорочна финансијска имовина и разграничења исказана у износу од 194.865
КМ односи се на акције и учешће у капиталу и дугорочна потраживања.
Акције од учешћа у капиталу исказане у износу од 40.000 КМ односи се на оснивачки
улог у ЈКП „Трново“ д.о.о. Трново.
Општина није исказала учешће у капиталу по основу оснивачког улога код ЈУ
Туристичке организације општине Трново у вриједности од 2.000 КМ у складу са
чланом 61. став (4) и 86. став (2) тачка 1) Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, чиме су акције од
учешћа у капиталу и трајни извори средстава потцијењени за наведени износ.
Дугорочна потраживања исказана у износу од 154.865 КМ односе се на непореске
приходе за које је продужен рок плаћања, а које чине дугорочна потраживања за
продату земљу (27.240 КМ), ренту (27.858 КМ) и уређење грађевинског земљишта
(99.767 КМ) према помоћној евиденцији потраживања за непореске приходе
Општине.
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Препоручује се начелнику да обезбиједи да се искаже учешће у капиталу код
установе чији је оснивач у складу са чланом 61. став (4) и 86. став (2) тачка
1) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике.
Нефинансијска имовина у сталним средствима исказана у бруто вриједности од
57.269.393 КМ, исправке вриједности од 7.150.398 КМ и нето вриједности од
50.118.995 КМ односи се на зграде и објекте, постројења и опрему, нематеријалну
непроизведену имовину, драгоцјености, непроизведену сталну имовину и
нефинансијску имовину у сталним средствима у припреми.
Зграде и објекти исказане у бруто вриједности од 11.321.016 КМ, исправке
вриједности од 6.771.099 КМ и нето вриједности од 4.549.917 КМ чине нето
вриједности стамбених објеката (1.041.964 КМ), пословних објеката и простора
(175.156 КМ), саобраћајних објеката (2.726.827 КМ) и осталих објеката (605.970 КМ).
Стамбени објекти односе се на нето вриједност пословне зграде и других објеката
Општинске управе (578.672 КМ), стамбени објекти за посебне социјалне групе
(257.694 КМ) и станови у процесу приватизације (205.597 КМ).
Стамбени објекти и јединице за посебне социјалне групе нето вриједности од
257.694 КМ, изграђени су 2013. године, средствима Министарства рада и борачко
инвалидске заштите Републике Српске, Министарства за избјегла и расељена лица
Републике Српске и Општине Трново (путем учешћа у издавању грађевинске
дозволе и земљишта). Откупљени станови у нето вриједности од 204.071 КМ нису
искњижени из билансне евиденције. Поред тога, стамбени објекти којима Општина
располаже, а који у процесу приватизације нису потраживани и/или нису
приватизовани исказане нето вриједности 205.597 КМ, нису искњижени из билансне
у ванбилансну евиденцију сходно члану 92. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике.
Пословни објекти и простори односе се на нето вриједност пословних простора
(171.753 КМ) и угоститељских и туристичких објеката и спортско-рекреативних
објеката (3.402 КМ).
Пословни објекти и простори издати у закуп на основу којих Општина остварује
приходе као и пословни простори намјењени издавању у закуп, нису исказани као
инвестициона имовина у складу са чланом 29. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике и захтјевима МРС-ЈС 16 - Инвестициона имовина, параграф 7 и 20. По
наведеном основу пословни објекти и простори су прецијењени, а инвестициона
имовина потцијењена за 171.753 КМ.
Саобраћајни објекти односе се на нето вриједност путева (2.149.598 КМ), тунела и
мостова (168.360 КМ), вањског освјетљења, тротоара и ограда (353.551 КМ), водених
путева (22.022 КМ) и осталих саобраћајних објеката (33.295 КМ). У току 2020. године
вриједност саобраћајних објеката повећана је за 107.650 КМ (реконструкција и
асфалтирање путева од 39.515 КМ, реконструкција моста у Присјеници од 15.912
КМ, изградња јавне расвјете и уградње лед свјетиљки на више локалитета од 43.954
КМ и радови на регулацији водотока ријеке Жељезнице од 8.269 КМ), а смањење
вриједности се односи на трошкове амортизације у износу од 260.592 КМ.
Признавање набавне вриједности саобраћајних објеката, није извршено у складу са
са чланом 26. и 42. став (1) и (2) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама и МРС-ЈС 17 – Некретнине, постројења
и опрема, параграф 14, 19, 30 и 31, због чега су:
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 саобраћајни објекти исказани више, а нефинансијска имовина мање за 44.482 КМ
и то за активирање моста у Присјеници (15.912 КМ), јавне расвјете на релацији
Врба-рибљи ресторан (6.903 КМ) и пута у Тошићима (21.667 КМ), јер није извршена
претходна примопредаја изведених радова,
 саобраћајни објекти исказани мање, а нефинансијска имовина у припреми више за
180.564 КМ, јер стављањем у функцију саобраћајних објеката Трга Срђан Кнежевић
(108.359 КМ) и излетишта Казани (72.205 КМ) није евидентиран износ са
нефинансијске имовине у сталним средставима у припреми и
 уговор о дјелу за обављање послова стручног надзорног органа над радовима на
више локалитета, а који је предвиђен Планом јавних набавки за 2020. годину, није
укључен у набавну вриједност нефинансијске имовине (тачка 6.1.2.1. извјештаја).
Остали објекти исказане нето вриједности од 605.970 КМ односе се на водовод,
канализацију, комуникационе и електричне водове, споменике, спортскорекреативне терене и остале објекте.
Постројења и опрема исказане бруто вриједности од 414.072 КМ, исправке
вриједности од 379.299 КМ и нето вриједности од 34.773 КМ односи се на моторна
возила, канцеларијску, комуникациону, грејну, расхладну, заштитну, комуналну,
специјалну и осталу опрему. Према налазу ревизије, опрема је потцијењена за
неисказану нето вриједност комуналног возила и комуналне опреме за 104.418 КМ.
Моторна возила исказане набавне и исправке вриједности 80.272 КМ, прецијењена је за
вриједност једног расходованог возила, за које је Скупштина општине донијела Одлуку о
продаји од 22.03.2019. године. За наведено возило није извршен престанак признавања
у складу са захтјевима МРС-ЈС 17 – Некретнине, постројења и опрема, параграф 82.
За преостала два моторна возила код којих је набавна и исправка вриједности 78.272 КМ,
а књиговодствена вриједност сведена на нулу, није извршена ревалоризација
вриједности у складу са чланом 41. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Нематеријална произведена имовина исказана је у бруто и нето вриједности од 281.857
КМ. Наведена имовина, коју значајним дијелом чини пројектна документација (картице
сталних средстава насловљене за: санацију, стамбене објекте, зграду породицама
погинулих бораца, три куће, гријање, ревизију гријања, саобраћајнице, израду гасног
конзумента, велнес центра на Јахорини и др.) везана за прибављање средстава
(зграде, објекти и опрема који су у претходним годинама стављени у употребу или су још
увијек у припреми) у периоду њиховог прибављања није укључена у набавну
вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима у складу са захтјевима
МРС-ЈС 17 – Некретнине, постројења и опрема, параграф 19.
Непроизведена стална имовина исказана у износу од 43.729.874 КМ односи се на
пољопривредно (3.315.608 КМ), градско грађевинско (39.145.504 КМ), остало
грађевинско земљиште (356.472 КМ) и шуме (912.290 КМ).
У току 2020. године, вриједност пољопривреног земљишта повећана је за куповину
земљишта од физичког лица непосредном погодбом за изградњу приступног пута
према мосту у Присјеници (6.050 КМ), а смањење вриједности градског грађевинског
земљишта (2.721.020 КМ) односи на продају земљишта. У оквиру пољопривредног
земљишта евидентирано је земљиште под шумом у укупном износу од 1.243.438 КМ
на основу евиденција Републичке управе за геодетско имовинске послове.
Шуме исказане у износу од 912.290 КМ односе се на процијењену вриједност шума
из 2013. године.
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Нефинансијска имовина у припреми исказана у износу од 1.517.064 КМ највећим
дијелом се односи на саобраћајне објекте (403.998 КМ), остале објекте (946.496 КМ)
и остала потројења (166.008 КМ) у припреми.
Саобраћајни објекти у припреми највећим дијелом се односе на извођење радова
на асфалтирању локалних путева на подручју општине Трново – 8 дионица (188.955
КМ), изградњу потпорног зида уз улицу према Јахорини (162.285 КМ) и изградњу
саобраћајнице на Јахорини (51.706 КМ). Наведени саобраћајни објекти нису
активирани, јер нису прибављени документи о примопредаји изведених радова.
Остали објекти у припреми исказани у износу од 978.311 КМ односе се на изградњу
комплекса Спортско рекреационог комплекса „Трескавица“ и изградњу хотела –
пансиона (562.672 КМ), изградње Етно села „Рајски до“ (100.562 КМ), купалишта
„Казани“ (72.205 КМ), Трг Срђана Кнежевића (108.359 КМ), водоводне мреже Борија
(82.975 КМ) и донирану рачунарску опрему из 2012. године од међународних
инвестиционих фондова по пројекту „GAP“ (19.723 КМ).
Након улагања у Спортско рекреациони комплекс „Трескавица“ (2012. године)
активности Општине су биле усмјерене на проналажење потенцијалног инвеститора,
који би путем закупа или јавно-приватног партнерства извршио преуређење објекта
и санацију базена те исте ставио у функцију за производњу и прераду рибе. С тим у
вези, предметни комплекс је подијељен у двије цјелине и то парцела 1 на којем су
изграђени базени за узгој рибе и пословни-угоститељски објекат (у даљем тексту:
„Рибњак“) и парцела 2 на којем је објекат – хотел у девастираном стању (у даљем
тексту: „Хотел“). Парцела 2 на којем је смјештен „Хотел“ презентован је већем броју
инвеститора, али за исти није исказан интерес. За парцелу 1 на којем је смјештен
„Рибњак“ извршена је процјена вриједности 26.09.2019. године од стране
овлашћеног процјенитеља у вриједности од 276.968 КМ. За парцелу 2 на којој је
смјештен „Хотел“ (за разлику између набавне вриједности комплекса и процјењене
вриједности „Рибњака“, није извршена процјена вриједности и није извршена
провјера обезврјеђења у складу са чланом 42. став (4) Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама. Скупштина
општине је 28.06.2019. године донијела Одлуку о утврђивању висине накнаде за
закуп „Рибњака“ у Трнову и Одлуку о поступку, условима и начину давања у закуп
„Рибњака“ у Трнову („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 13/19), према
којима је 13.08.2019. године расписан јавни оглас о давању „Рибњака“ у закуп. Након
проведене лицитације закључен је Уговор о закупу „Рибњака“ (нотарски обрађен) са
најповољнијим понуђачем „Agrinatura“ d.o.o. Сарајево. На захтјев закупца
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, ПЈ
Источна Илиџа издала је 05.02.2020. године Рјешење о упису забиљежбе постојања
наведеног уговора. Предмет Уговора о закупу „Рибњака“ су пословни објекат и
помоћни објекти „Рибњака“ на период од 25 година.
Закључивањем уговора о закупу, процијењена вриједност комплекса „Рибњак“ није
исказана као инвестициона имовина у складу са захтјевима МРС-ЈС 16 –
Инвестициона имовина, параграф 20 и и чланом 29. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике чиме је више исказана нефинансијска имовина у припреми, а мање
исказана инвестициона имовина за износ од 276.968 КМ.
Остала опрема у припреми (166.570 КМ) највећим дијелом се односи на камион за
одвоз смећа (135.953 КМ) и 50 контејнера (30.055 КМ) набављених у току 2014.
године из намјенских грантова Шведске агенције за међународни развој и сарадњу
(SIDA). Наведена средства, Скупштина општине је уступила Одлуком о давању на
коришћење, управљање и одржавање објеката и уређаја ЈКП Трново д.о.о. Трново
(„Службене новине Града Источно Сарајево“, број 23/17), којом је предвиђено да
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иста остаје у власништву Општине. Општина није извршила активирање наведених
средстава у пословним књигама и није извршила обрачун амортизације за период
2017-2020. године у складу са захтјевима МРС-ЈС 17 – Некретнине, постројења и
опрема, параграф 71 и 72 и чланом 27. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике, због чега је више исказана нефинансијска имовина у припреми за 166.008
КМ, мање исказана нето вриједност комуналног возила и опреме за 104.418 КМ,
мање исказани расходи по основу амортизације за 2020. годину (18.710 КМ) и више
исказан финансијски резултат ранијег периода за 42.880 КМ (расходи амортизације
за 2017-2019. годину).
Објекат изграђен 2012. године под називом Етно село „Рајски до“ (најмање 100.562
КМ) и донирана рачунарска опрема из 2012. године од међународних инвестиционих
фондова по пројекту „GAP“ (19.723 КМ) није активирана. За наведену нефинансијску
имовину, Општина није вршила провјеру обезврјеђења на дан билансирања у складу
са МРС-ЈС 21 – Умањење вриједности имовине која не генерише готовину, параграф
14, 23, 27, 52 и 54 и чланом 42. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се почетно признавање,
вредновање, амортизовање и класификовање нефинансијске имовине у
сталним средствима врши у складу са одредбама члана 27, 29, 42. и 92.
Правилника
о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и захтјевима МРС-ЈС
17 – Некретнине, постројења и опрема (параграф 14, 19, 30, 31, 71, 72 и 82),
МРС-ЈС 16 – Инвестициона имовина (параграф 7 и 20) и МРС-ЈС 21 – Умањење
вриједности имовине која не генеришу готовину (параграф 14, 23, 27, 52 и
54).

6.3.2.

Пасива

Пословна пасива на дан 31.12.2020. године исказана је у износу од 54.272.767 КМ, а
односи се на обавезе у износу од 829.729 КМ и властите изворе средстава у износу
од 53.443.038 КМ.
Према налазу ревизије, пословна пасива је прецијењена за износ од 457.346 КМ.
Краткорочне обавезе и разграничења исказани су у износу од 218.384 КМ, а
односе се на краткорочне финансијске обавезе, обавезе за лична примања
запослених, обавезе из пословања, обавезе за субвенције, грантове и дознаке на
име социјалне заштите. У оквиру групе краткорочних обавеза није примијењена
правилна економска класификација према буџетском контном оквиру.
Краткорочне финансијске обавезе исказане у износу од 85.530 КМ односе се на
обавезе по основу дијела дугорочних обвезница (69.380 КМ) и дијела дугорочних
зајмова (16.150 КМ) који доспијевају на наплату до годину дана.
Обавезе за лична примања запослених исказане у износу од 70.399 КМ односе се
на обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата за децембар 2020.
године (58.194 КМ) и обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених по основу рада за децембар 2020. године (12.205 КМ).
Обавезе из пословања исказане су у износу од 33.392 КМ односе се на обавезе за
набавку роба и услуга (-19.284 КМ), за набавку сталне имовине (44.167 КМ), према
физичким лицима (12.510 КМ), порез на додату вриједност по издатим фактурама
(6.440 КМ) и остале обавезе из пословања (-10.443 КМ).
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Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите у износу од
28.811 КМ односе се на обавезе за субвенције (198 КМ), грантове (23.476 КМ) и
дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општине
и градова (5.137 КМ).
Дугорочне обавезе и разграничења исказани су у износу од 611.345 КМ, а односе
се дугорочне обавезе по основу обвезница у земљи (464.392 КМ) и зајмовима
примљених од банака (146.953 КМ).
Дугорочне обавезе по основу обвезница исказане у износу од 464.392 КМ односе се
на Уговор о регулисању међусобних права и обавеза у вези са јавном емисијом
хартија од вриједности преко Берзе од 20.02.2012. године.
Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од банака исказане су у износу од
146.958 КМ а односе се на Уговор о намјенском кредиту за санацију водоводног
система Трново у оквиру Свјетске банке за реконструкцију и обнову Републике
Српске са Владом Републике Српске од 04.12.1997. године.
Властити извори средстава исказани су у износу од 53.443.038 КМ, а чине га
трајни извори средстава у износу од 48.643.778 КМ, финансијски резултат ранијих
година 4.239.327 КМ и финансијски резултат текуће године у износу од 559.933 КМ.
Трајни извори средстава у потпуности се односе на вриједност земљишта
(48.603.778 КМ) и оснивачки улог у ЈКП „Трново“ д.о.о. Трново (40.000 КМ). Према
налазу ревизије, исказани су мање за оснивачки улог у ЈУ Туристичка организација
у износу од 2.000 КМ.
Финансијски резултат ранијих година исказан је у износу од 4.239.327 КМ. Према
налазу ревизије, исказан је више за 445.648 КМ и то за мање исказану нето
вриједност откупљених станова и станова у процесу приватизације од ранијих
година (409.668 КМ) и неисказане расходе по основу амортизације комуналне
опреме ранијих година (42.880 КМ), а више за неисказана потраживања од закупа из
2019. године (6.900 КМ).
Финансијски резултат текуће године исказан је у износу од 559.933 КМ као разлика
између прихода (2.780.534 КМ) и расхода (2.220.601 КМ). Према налазу ревизије,
прецијењен је за 13.042 КМ и то за потцијењене грантове (30.000 КМ), потцијењене
приходе по основу закупа у 2020. години (30.012 КМ), прецијењене дознаке
грађанима из 2019. године (5.656 КМ) и потцијењене расходе амортизације
комуналног возила и опреме за 2020. годину (18.710 КМ).

6.3.3.

Ванбилансна евиденција

У Билансу стања на дан 31.12.2020. године ванбилансна актива и пасива није
исказана.
Према налазима ревизије, ванбилансна актива и пасива су потцијењене за најмање
869.305 КМ и то: за прецијењену вриједност станова којима Општина располаже, а
који у процесу приватизације нису потраживани и нису откупљени (нето вриједности
од 205.597 КМ), примљене мјенице за обезбјеђење наплате (337.162 КМ) и гаранције
за уредно извршење уговора (326.546 КМ), што није у складу са чланом 92.
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике и чланом 89. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се евидентирање ванбилансне
активе и пасиве врши у складу са чланом 92. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике и чланом 89. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
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6.4.

Биланс новчаних токова

У Билансу новчаних токова Општина је исказала позитивне приливе готовине из
пословних активности у износу 1.716.671 КМ, одливе готовине из пословних
активности у износу од 1.709.323 КМ и позитиван нето новчани ток из пословних
активности у износу од 7.348 КМ.
Приливи готовине из инвестиционих активности исказани су у износу од 2.954.316
КМ, одливи готовине из инвестиционих активности у износу од 678.847 КМ и
позитиван нето новчани ток из инвестиционих активности исказан у износу од
2.275.469 КМ.
Приливи готовине из активности финансирања нису исказани, а одливи готовине из
активности финансирања исказани су у износу од 81.664 КМ, колико износи
негативан нето новчани ток из активности финансирања.
Готовина и готовински еквиваленти на почетку периода исказани су у износу од
491.778 КМ, нето повећање у износу од 2.201.153 КМ, те су готовина и готовински
еквиваленти на крају године исказани у износу од 2.692.931 КМ.
Одливи готовине из пословних активности нису исказани у износу од 30.000 КМ по
основу одлива гранта за куповину куће вишечланој породици (25.000 КМ) и гранта
за помоћ у изградњи куће физичком лицу (5.000 КМ), што није у складу са захтјевима
МРС ЈС 2 – Извјештаји о новчаним токовима, параграф 22.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се новчани токови из пословних
активности састављају у складу са захтјевима МРС ЈС 2 – Извјештај о
новчаним токовима, параграф 22.

6.5.

Временска неограниченост пословања

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

6.6.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

Према достављеној информацији Правобранилаштва Републике Српске од
10.02.2021. године воде се четири судска спора против Општине као тужене стране
у вриједности 16.601 КМ и један судски спор у којем је Општина тужитељ у предмету
наплате дуга (3.243 КМ), за који је донесена пресуда и покренут извршни поступак.
У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањене су информације о
поменутим судским споровима (осим судског спора по којем је донесена пресуда).
У току ревизије, поред поменутих судских спорова, утврђена су још четири судска
спора у току у износу од најмање 54.657 КМ тужбених захтијева (без судских
трошкова) и три извршна предмета (који су дјелимично или нису наплаћени).
Општина није водила евиденције о судским споровима, не врши њихово ажурирање
и не врши процјену исхода судских поступака. Ревизија се није могла увјерити у
стварно стање судских спорова које Општина Трново води против других лица, нити
у стварно стање судских спорова у којима је Општина Трново тужена страна, са
стањем на дан 31.12.2020. године.
Општина није објелоданила информације везане за Споразуму о заједничком
суфинансирању извођења радова на изградњи, реконструкцији и асфалтирању
локалних путева у општини Трново са Општином Трново у Федерацији БиХ у
вриједности од 200.000 КМ од 19.11.2019. године према захтјевима МРС-ЈС 19 –
Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина, параграфи од 42 и 43.
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Наведени износ средстава укључен је и реализује се кроз План капиталних улагања
за 2021. годину.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се успостави адекватна
евиденција о судским споровима.

6.7.

Напомене уз финансијске извјештаје

Уз финансијске извјештаје сачињене су Напомене уз финансијске извјештаје које
пружају неопходне опште податке о Општини, прописима за израду годишњег
обрачуна и основне податке које кориснику омогућавају разумијевање финансијских
извјештаја. Препорука из претходног извјештаја да се у Напоменама уз финансијске
ивјештаје презентују детаљна објелодањивања везана поједине групе расхода
(грантове и дознаке) - осим оног што је углавном видљиво из обавезних табела,
информације о неусаглашеним салдима пореских потраживања на дан пописа
према извјештају Пореске управе Републике Српске, није проведена.
Поред наведеног, нису презентоване информације о:
 рачуноводственим политикама у складу са захтјевима МРС-ЈС 1 – Презентација
финансијских извјештаја, параграф 132,
 структури свих врста грантова, дознака и издатака за нефинансијску имовину
 нефинансијској имовини у сталним средсвима у складу са захтјевима МРС-ЈС
17 – Некретнине, постројења и опрема, параграф 88, 90 и 94,
 примљеним мјеницама за обезбјеђење наплате и гаранцијама за уредно
извршење уговора,
 активним судским споровима у складу са захтјевима МРС-ЈС 1 – Презентација
финансијских извјештаја, параграф 140,
 сталности пословања у складу са МРС ЈС 1 – Презентација финансијских
извјештаја, параграфи 15 (ц) и 38 и
 потенцијалној имовини према закљученом Споразуму о заједничком
суфинансирању инвестиционих радова у складу са захтјевима МРС-ЈС 19 –
Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина, параграфи 42 и
43.
Препоручује се начелнику да обезбиједи да се у Напоменама уз финансијске
извјештаје објелодањују информације у складу са чланом 46. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС-ЈС 1 –
Презентација финансијских извјештаја, МРС-ЈС 17 – Некретнине,
постројења и опрема и МРС-ЈС 19 – Резервисања, потенцијалне обавезе и
потенцијална имовина.
Ревизијски тим
Зорана Тодоровић, с.р.
Мира Матијашевић, с.р.
Свјетлана Коџоман, с.р.
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