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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Мишљење са резервом
Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општине
Калиновик 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,
Консолидовани годишњи финансијски извјештај за Општину Калиновик истинито и
објективно приказуе, 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 није извршен у складу
са чланом 15. став (3), 17. став (1) и (4), чланом 20. и 21. став (3) Правилника о начину
и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза, јер нису прибављене екстерне потврде стања
потраживања и обавеза, нису сачињене пописне листе за потраживања и обавезе,
дио имовине није пописан, у Извјештају о попису није дат упоредни преглед стварног
и књиговодственог стања пописане имовине и обавеза и није достављена Одлука о
усвајању пописа надлежним службама у прописаном року.
Као што је наведено под тачком 6. извјештаја:
Приликом сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја Општине
Калиновик за 2020. годину није извршена консолидација како је прописано чланом
123.
Правилника
о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, јер није извршено
укључивање нето имовине/капитала ентитета под њеном контролом или значајним
утицајем из њихових биланса стања у Консолидовани биланс стања.
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Као што је наведено под тачкама 6.1.2.1. извјештаја:
Расходи за текуће одржавање су мање исказани за износ од 23.915 КМ, а издаци за
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката, као и
зграде и објекти више за наведени износ, јер расходи за текуће одржавање водовода
и чишћење канализационе мреже нису евидентирани у складу са чланом 92. став (6)
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике. Због наведеног више је исказан финансијски резултат
текуће године за износ од 23.915 КМ.
Расходи комуналних услуга (одржавање чистоће) исказани су више за износ од
55.587 КМ, а за исти износ мање су исказани расходи за услуге одржавања јавних
површина, јер Општина није евидентирала услуге одржавања јавних површина у
складу са чланом 92. став (9) Правилника о буџетским класификацијама садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.3.1.1. извјештаја:
Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок
плаћања исказана су више за 22.590 КМ, а мање су исказана потраживања за
порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а
доспијевају на наплату до годину дана за исти износ, што није у складу са чланом 68.
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.3.1.2. извјештаја:
Општина Калиновик није исказала акције и учешћа у капиталу по основу оснивачког
улога ЈЗУ Дом здравља ”Свети Лука” Калиновик и ЈКП „Рад“ Калиновик, што није у
складу са чланом 61. став (4) Правилника о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике и чланом 78. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике.
Набавна и исправка вриједности остале производно-услужне опреме, алата и
инвентара више је исказана за 235.797 КМ, а мање набавна и исправка вриједности
остале инвестиционе имовине дате под оперативни закуп, јер опрема која је по
уговору о закупу пилане дата у закуп заједно са објектом, није пренесена на
инвестициону имовину.
Набавна и исправка вриједности нематеријалне произведене имовине више је
исказана за износ од 27.319 КМ, јер је у оквиру исте евидентирана стара Шумско
привредна основа чија је важност истекла 2017. године.
Мање је исказана непроизведена стална имовина за вриједност земљишта
површине 4.748 м2 и шума 1-4 класе чија је је укупна површина 80 хектара, јер
Општина није извршила процјену и евидентирање додијељене јој имовине бивше
касарне „Неретва“.
Као што је наведено под тачком 6.7. извјештаја:
Напомене уз финансијске извјештаје Општине Калиновик не садрже све потребне
информације у складу са захтјевима МРС ЈС и чланом 46. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника.
Временска неограниченост пословања
У Напоменама уз финансијске извјештаје је објелодањено, да су финансијски
извјештаји Општинe Калиновик састављени у складу са начелом сталности
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пословања, уз претпоставку да Општина неће обуставити пословање у догледној
будућности.
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 Калиновик 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
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
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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, 05.08.2021. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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II

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији усклађености

Мишљење са резервом
Уз ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општинe Калиновик 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 Консолидованом
финансијском извјештају Општине Калиновик 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:
Општина Калиновик није планирала нити доносила посебне одлуке за покретање
поступака јавних набавки у најмањем износу од 27.924 КМ (услуге осигурања
имовине и запослених, сервисирања возила, набавку гума и банкарске услуге), што
није у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама, а наведене набавке су
вршене без примјене одредби наведеног закона.
Преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку намјештаја за Дом за
старија лица (уговорена вриједност 31.520 КМ без ПДВ-а), није проведен у складу са
чланом 28. Закона о јавним набавкама, јер на Web страници Општине није
објављена тендерска документација (став 4.), није сачињен записник о
квалификованости понуђача (став 2.) и записник о току преговора са понуђачем
(став 5.) и није формирана комисија за провођење набавке (члан 13. став 1.).
Није прибављена гаранција за уредно извршење уговора за набавку радова за
санацију градске депоније, што није у складу са тендерскoм документацијом и није
сачињен Записник о примопредаји радова, што није у складу са чланом 15. Уговора.
Као што је наведено под тачком 5. извјештаја:
Општина је у току буџетске 2020. године вршила прерасподјелу средстава у оквиру
текућих расхода, без одлуке начелника Општине, што није у складу са чланом 41.
Закона о буџетском систему Републике Српске.
Као што је наведено под тачкама 6.1.1.1. извјештаја:
Општина није издавала рјешења за комуналне накнаде у 2020. години и претходним
годинама, што није у складу са чланом 25. Закона о комуналним дјелатностима и
Одлуком о комуналној накнади, којима је одређена висина и обавеза плаћања
комуналне накнаде.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Калиновик за
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Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја:
Средства гранта и једнократних новчаних помоћи су додјељивана без утврђених
правила и критеријума и нису обезбијеђени извјештаји о утрошку средстава гранта,
што није у складу са чланом 11. Одлуке о извршењу буџета Општине Калиновик.
Одговорност руководства за усклађеност
Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја,
начелник Општине Калиновик је такође одговоран да осигура да су активности,
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима у
складу са прописима којима су регулисане.
Одговорност ревизора за ревизију усклађености
Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности,
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у
свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане.
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске
доказе о томе да ли је пословање Општине Калиновик 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 Калиновик.

Бања Лука, 05.08.2021. 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)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

попис имовине и обавеза врши у складу са одредбама Правилника о начину
и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза,
консолидација ентитета јавног сектора који нису буџетски корисници врши у
складу са чланом 123. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике,
расходи за текуће одржавање осталих објеката и одржавање јавних
површина, приходи од закупа, инвестициона имовина и нематеријална
произведена имовина, евидентирају у складу са чланом 92. став (6) и (9),
чланом 130. и члановима 23 и 24. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике,
прије евидентирања пословних догађаја из Извјештаја из јединствене
евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима, изврше потпуна
усаглашавања са Пореском управом Републике Српске и евидентирања
сходно Упутству о примјени МРС ЈС 23 – Приходи од трансакција које нису
трансакције размјене (порези и преноси),
на позицији акције и учешћа у капиталу исказује учешће у капиталу по основу
оснивачког улога у ЈЗУ Дом здравља ”Свети Лука” Калиновик и ЈКП „Рад“
Калиновик у складу са чланом 61. став (4) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике и чланом 78. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим,
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике,
у складу са Уговором о преносу права својине и Записником о примопредаји
имовине бивше војне касарне „Неретва“ Калиновик, изврши процјена
вриједности и евидентирање објеката инфраструктуре, земљишта и шума,
у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањују све потребне
информације у складу са захтјевима МРС-ЈС и чланом 46. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника.

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

2)

3)

4)

донесу интерна акта и да се врши формална и суштинска контрола улазне
књиговодствене документације у складу са Законом о систему интерних
финансијских контрола у јавном сектору,
донесе План стручног оспособљавања и усавршавања службеника у
општинској управи у складу са чланом 93. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе,
основна плата приправника обрачунава у складу са чланом 7. Посебног
колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике
Српске,
јавне набавке проводе уз примјену одредби закона о јавним набавкама
(чланови 17, 28. ставови 2,4, и 5 и члан 90. Закона) и да се припрема
тендерске документације (техничке спецификације код набавке радова) врши
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Калиновик за
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5)
6)

7)

8)

8

у складу са пројектом и важећим стандардима и прописима којима се
дефинишу предметни радови,
прерасподјела буџетских средстава врши у складу са чланом 41. Закона о
буџетском систему Републике Српске,
приликом коришћења услуга репрезентације поштују одредбе члана 4. и 5.
Правилника о начину располагања и трошења средстава интерне и екстерне
репрезентације,
наплата прихода од комуналне накнаде врши у складу са чланом 25. Закона
о комуналним дјелатностима и одреди висина плаћања на основу Одлуке о
комуналној накнади и предузму ефикасније мјере за наплату краткорочних
потраживања у складу са чланом 22. Упутства о обрачуну, наплати и
контроли наплате непореских прихода Општине Калиновик,
утврде критеријуми за додјелу средстава гранта, као и да сви корисници
средстава гранта подносе извјештаје о намјенском утрошку средстава у
складу са чланом 11. Одлуке о извршењу Буџета општине Калиновик за 2020.
годину.
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IV

-

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ

Закон о буџетском систему Републике Српске;
Закон о фискалној одговорности у Републици Српској;
Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике
Српске;
Закон о локалној самоуправи;
Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе;
Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе;
Закон о систему јавних служби;
Закон о раду;
Закон о доприносима и Правилник о условима, начину обавјештавања,
обрачунавања и уплате доприноса;
Закон о порезу на доходак и Правилник о примјени Закона о порезу на
доходак;
Закон о јавним набавкама;
Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске;
Закон о уређењу простора и грађењу и Одлука о уређењу простора и
грађевинском земљишту;
Закон о водама;
Закон о јавним путевима;
Закон о концесијама;
Закон о заштити од пожара;
Закон о комуналним таксама;
Закон о комуналним дјелатностима;
Закон о спорту и Правилник о категоризацији спортова у Републици Српској;
Закон о социјалној заштити;
Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза;
Посебан колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе
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;
Упутство о начину и поступку успостављања и спровођења система
финансијског управљања и контроле;
Одлука о извршењу буџета општине Калиновик за 2020. годину,
Упутство о обрачуну, наплати и контроли наплате непореских прихода Општине
Калиновик

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Калиновик за
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Општина Калиновик (у даљем тексту: Општина) се налази у источном дијелу
Републике Српске. Према попису из 2013. године, на подручју Општине је било 1.971
становник који су организовани у пет мјесних заједница и распоређени у 64
насељена мјеста.
Општина остварује своје надлежности у складу са Уставом, Статутом, Законом о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и другим
важећим прописима, којима су дефинисана подручја одговорности, надлежности
органа и начин финансирања.
Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политика Општине, који чини
13 одборника, а начелник заступа и представља општину и носилац је извршне
власти.
Средства за рад Општине у 2020. години обезбијеђена су из пореских и непореских
прихода, грантова, трансфера између буџетских корисника и осталих примитака.
Наведеним средствима финансирана је Скупштина општине, Општинска управа, ЈУ
Центар за социјални рад Калиновик, Туристичка организација Калиновик, ЈУ
Гимназија Калиновик, ЈУ Народна библиотека Калиновик и други примаоци
субвенција, грантова и дознака на име социјалних давања.
Општина је сврстана у у категорију изразито неразвијених јединица локалне
самоуправе.
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 провела је финансијску
ревизију Општине за 2017. годину и том приликом је дато 13 препорука, од којих се
осам односи на финансијске извјештаје, а пет на усклађеност.
Општина је у складу са чланом 21. став (3) Закона о ревизији јавног сектора
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 98/05 и 20/14)
доставила Акциони план активности на реализацији препорука по извјештају о
проведеној финансијској ревизији Општине за период 01.01-31.12.2017. године.
Од осам препорука датих за финансијске извјештаје четири препорука су проведене,
a односе се на евидентирање грантова на готовинској основи, процјену
потраживања са становишта њихове наплативости на датум извјештавања,
евидентирање потраживања која доспијеваjу до годину дана од датума
извјештавања у складу са захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација финансијских
извјештаја, и објављивање додатних информација у Напоменама уз финансијске
извјештаје.
Дјелимично су проведене три препоруке и то препорука у вези пописа имовине и
обавеза Општине, јер нису сачињене пописне листе за попис потраживања и
обавеза, прије пописа није извршено усаглашавање потраживања и обавеза са
повјериоцима и дужницима и није пописана сва нефинансијска имовина у сталним
средствима, препорука у вези евидентирања обрачунских прихода и потраживања
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за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе у складу са Упутством о
примјени МРС – ЈС 23 Приходи од трансакција које нису трасакције размјене
(објашњено у тачки 6.3.1.1. извјештаја) и препорука везана за евидентирање
инвестиционе имовине (објашњено у тачки 6.3.1.2. извјештаја).
Препорука која се односи на укључивање вриједности нето имовине односно
капитала других ентитета јавног сектора приликом консолидације финансијских
извјештаја Општине није проведена. Вриједност наведене имовине није укључена у
Биланс стања Општине (у Напоменама уз финансијске извјештаје, објелодањена је
информација у вези вриједности ове имовине).
Од пет препорука везаних за усклађеност четири препоруке су проведене, а односе
се на усклађеност утврђених радних мјеста Општинске управе у Правилнику о
систематизацији и организацији радних мјеста са чланом 10. Уредбе о категоријама,
звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 10/17), провођење
поступака јавних набавки у складу са чланом 69. став (2) под е) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Српске“, број 39/14), усклађеност
обрачуна плата и накнада запослених са члановима 9, 10 и 20. Посебног колективног
уговора за запослене у области локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број 20/17, 85/18 и 86/18) и усвајање годишњег планова и програма у складу
са Законом о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13),
Законом о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 92/09 и 121/12)
и Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/11 и 100/17).
Препорука која се односи на наплату прихода од комуналне накнаде у складу са
чланом 25. Закона о комуналним дјелатностима и висину наведене накнаде (иста
треба да се одреди Одлуком о комуналној накнади), није проведена.

3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

Организација и функционисање система интерних контрола Општине дјелимично су
дефинисани постојећим интерним актима и то Статутом Општине, Одлуком о
оснивању Општинске управе, Правилником о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе и Правилником о интерним контролама и интерним
контролним поступцима.
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општине Калиновик
у Општинској управи систематизовано је 15 радних мјеста за 17 извршилаца. На дан
31.12.2020. године у Општини, са потрошачким јединицама, је било 29 запослених
лица, од тога у Општинској управи 18 стално запослених, један радник запослен на
одређено вријеме, два функционера и три приправника.
Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима је донесен
2014. године и исти Општина није усагласила са измјенама у законској и подзаконској
регулативи, нити је усклађиван са измјенама интерних прописа.
Општина, осим што је именовала Комисију задужену за успостављање, спровођење
и развој финансијског управљања и контроле, није предузела друге активности и
донијела одговарајуће акте у складу са одредбама Закона о систему интерних
финансијских контрола у јавном сектору („Службени гласник Републике Српске“, број
91/16) и Упутства о начину и поступку успостављања и спровођења система
финансијског управљања и контроле („Службени гласник Републике Српске“, број
99/17).
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Скупштина општине није извршила дио обавеза из своје надлежности које се односе
на сљедеће:
- нису донесена интерна акта у складу са Законом о јавним путевима („Службени
гласник Републике Српске“, број 89/13) као што су Одлука о утврђивању мјерила
и критеријума за одређивање локалних путева и улица у насељу (члан 10. став
2.) и Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу (члан 13. став 4.),
- није донесена Одлука о комуналним дјелатностима, везана за њихову
организацију и обављање, што није у складу са чланом 6. став (2) Закона о
кумуналним дјелатностима. Сачињен је Приједлог наведене Одлуке, а
процедура усвајања исте је у току,
- није донесен Просторни план Општине, што није у складу са чланом 38. став 2.
и чланом 189. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 40/13). Ступањем на снагу наведеног закона, јединице
локалне самоуправе су биле дужне да до 03.05.2016. године донесу просторне
планове.
У функционисању система интерних контрола, између осталог, ревизијом су
утврђени сљедећи недостаци:
- дио фактура/обрачунских ситуација у Општини је евидентиран без претходно
извршене формалне и суштинске контроле (ликвидатуре), односно овјере
одговорног лица, што није у складу са чланом 9. став (3) тачка 3) Закона о
систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске,
- није донeсен План стручног оспособљавања и усавршавања службеника у
општинској управи, што није у складу са чланом 93. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16),
- нису сачињени извјештаји о реализацији програма и планова утрошка средстава
од посебних накнада (Програм заједничке комуналне потрошње, утрошак
средстава од накнада за шуме, воде, концесије и др.) које је усвојила Скупштина
општине,
- Помоћна књига основних средстава - нефинансијске имовине у сталним
средствима, није у потпуности вођена у складу са правилима и процедурама
вођења помоћних књига, јер дио имовине (објекти, опрема, нематеријална
улагања, јавна расвјета итд.) не садржи потребне податке о имовини нпр.
јединицу мјере објекта – површину или друге параметре величине, датум
набавке, назив добављача и друге релевантне карактеристике сваке ставке
имовине,
- Помоћна књига за потраживања не води се ажурно и иста није усаглашена са
Главном књигом (у дијелу који се односи на сумњива и спорна потраживања),
што није у складу са чланом 12. став (5) Закона о рачуноводству и ревизији
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске„ број 94/15 и 78/20),
- код евидентирања нефинансијске имовине Образац 3 се саставља збирно за
више пословних догађаја и као такав уноси у ГКТ ,што није у складу са Упутством
о форми, садржају и начину попуњавања образаца за трезорско пословање
буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“ бр 10/17),
- Туристичка организација Калиновик и ЈУ Центар за социјални рад су повјерили
услуге састављања појединачних финансијских извјештаја другом правном лицу,
што није у складу са чланом 12. став 2. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике (“Службени гласник Републике Српске” број 115/17 и 118/18) који
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налаже да се сачињавање финансијских извјештаја може повјерити само за дио
пословања изван система главне књиге трезора.
Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године, није организован и
извршен у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза (''Службени
гласник Републике Српске'', број 45/16 - у даљем тексту: Правилник), јер:
- Комисија за попис имовине и обавеза није сачинила План рада (члан 17. став 1.),
- прије пописа није извршено усаглашавање потраживања и обавеза са
дужницима и повјериоцима (члан 15. став 3.),
- нефинансијска имовина у сталним средствима није пописана по врстама/групама
(један дио сталних средстава није приказан по сваком имовинском предмету ни
количински ни врједносно и због тога није осигурана могућност утврђивања
стварног стања имовине које је требало бити утврђено пописом) и нису сачињене
рекапитулације наведене имовине, такође за сваку категорију имовине и обавеза
(потраживања и обавезе, имовина дата на коришћење другим правним лицима),
нису сачињене одвојене пописне листе (члан 17. став 4.),
- дио имовине која се води у пословним књигама није пописан (објекат пилане који
је дат у закуп и припадајућа опрема), као и дио сталне имовине коју је требало
пописати на основу екстерне документације (објашњено у тачки 6.3.1.2.
извјештаја),
- као имовина у употреби, пописана је нематеријална произведена имовина којој
је истекао рок важности, а да за исту није дат приједлог за искњижавање
(објашњено у тачки 6.3.1. извјештаја),
- Извјештај/елаборат о попису имовине и обавеза није сачињен у складу са чланом
20. Правилника (за нефинансијску имовину у сталним средствима је дат само
податак о укупној садашњој и набавној вриједности и није дат упоредни преглед
стварног и књиговодственог стања пописане имовине и обавеза),
- Одлука о усвајању извјештаја/елабората о попису донесена је 22.03.2021.
године, што није у складу са чланом 21. став (3) Правилника (Одлука начелника
о усвајању извјештаја о попису, доставља се надлежним службама прије истека
рока за сачињавање финансијских извјештаја).
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 тачкама 4, 6.1. и 6.3
извјештаја.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:
- донесу интерна акта и да се врши формална и суштинска контрола
улазне књиговодствене документације у складу са Законом о систему
интерних финансијских контрола у јавном сектору,
- донесе План стручног оспособљавања и усавршавања службеника у
Општинској управи у складу са чланом 93. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе,
- сачињавају извјештаји о реализацији програма и планова утрошка
средстава од накнада, који су усвојени од стране Скупштине општине,
- попис имовине и обавеза врши у складу са одредбама Правилника о начину
и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза,
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Препоручује се Скупштини општине да обезбиједи да се донесе одлука о
утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних путева и улица
и стратегију развоја локалних путева и улица у насељу.

4.

Набавке

Планом и измjeнaмa плaнa јавних набавки за 2020. годину планиране су набавке
укупне вриједности од 560.712 КМ без пореза на додату вриједност (у даљем тексту:
ПДВ).
Општина је у току 2020. године провела 18 поступака јавних набавки укупне
вриједности од 162.473 КМ без ПДВ – а и то два поступака по конкурентском захтјеву
за достављање понуда у вриједности од 66.159 КМ (набавка радова на санацији
градске депоније и поправка локалних путева), један преговарачки поступак у
вриједности од 31.520 КМ (набавка намјештаја за Дом за стара лица), један поступак
набавке услуга из Анекса II дио Б у вриједности од 7.036 КМ (набавка услуга
репрезентације и смјештаја) и 14 поступака путем директног споразума у
вриједности од 57.758 КМ.
Осим наведених набавки, по основу закљученог уговора из 2019. године, у 2020.
години је реализована набавка у вриједности од 426.183 КМ (реконструкција
поткровља Дома за старија лица – отворени поступак) и набавка погонског горива у
вриједности од 13.462 КМ (на основу Уговора из 2017. године који је закључен на
период од четири године).
Ревизијским испитивањем обухваћене су набавке вриједности од 116.885 КМ што је
72 % од вриједности укупно реализованих набавки по плану из 2020. године и
набавка радова на реконструкцији поткроваља Дома за старија лица, а утврђено је:
- Општина Калиновик није планирала нити доносила посебне одлуке за
покретање поступака јавних набавки у најмањем износу од 27.924 КМ (услуге
осигурања имовине и запослених, сервисирања возила, набавку гума, и
банкарске услуге), што није у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама,
а наведене набавке су вршене без примјене одредби наведеног закона,
- преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку намјештаја за Дом
за старија лица, уговорена вриједност је 31.520 КМ без ПДВ-а, није проведен у
складу са чланом 28. Закона о јавним набавкама, јер уговорни орган на својој
Web страници није објавио тендерску документацију (члан 28. став 4.), није
сачињен записник о квалификованости понуђача (члан 28. став 2.) и записник о
току преговора са понуђачем (члан 28. став 5.) и није формирана комисија за
провођење набавке (члан 13. став 1.),
- није документовано да је код провођења процедура јавних набавки путем
директних споразума, вршено испитивања тржишта,
- за набавку радова на реконструкцији поткровља Дома за старија лица проведен
је отворени поступак у коме је предвиђена Е-аукција. У понуди понуђача која је
оцјењена као квалификована попуст на укупну цијену дат је у форми овјерене
изјаве, умјесто да је исти наведен у Обрасцу за цијену понуде (Анекс 3), што
није у складу са тачком 8.4.7. Тендерске документације. Техничке
спецификације везане за изградњу новог водовода у дужини од 230 м до објекта
нису обухваћене пројектним задатаком (није нам презентована друга техничка
документација везана за пројектовање ових радова). Предмјером радова који
је саставни дио тендерске документације обухваћени су и ови радови. У току
реализације, због сумње да ће дато рјешење обезбиједити потребне количине
воде и притисак и чињенице да нису ријешени сви имовинско-правни односи,
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извођач се обратио уговорном органу са захтјевом да се умјесто изградње новог
крака водовода до објекта, изради постројење за повећање притиска са
пратећом опремом за приближно исту цијену уз продужење рока изградње за
30 дана. Уговорни орган је одобрио захтјев и донио Одлуку о пролонгирању
рока (Анекс уговора није закључен). Код фазе изградње водовода и
канализације у објекту у предмјеру радова је изостављена ставка изградње
кухињске канализације која је била предвиђена пројектом. Припрема тендерске
документације, односно техничких спецификација, за фазу радова која се
односи на водоснабдјевање објекта и канализацију ван објекта, није извршена
у складу са важећим стандардима и прописима којима се дефинишу предметни
радови, што је осим пролонгирања рока извршења радова, повећало ризик од
појаве непредвиђених и додатних радова,
- за јавну набавку радова на санацији депоније, након проведене процедуре
путем конкурентског захтјева, закључен је уговор у вриједности од 38.148 КМ
без ПДВ-а. Уговором о извршењу радова није тражена банкарска гаранција за
добро извршење посла (није документовано да је гаранција и достављена),
иако је иста дефинисана Анексом 7 Тендерске документације (члан 12.). Након
реализације уговора није сачињен Записник о примопредаји радова на санацији
депоније, што није у складу са чланом 15. Уговора,
- Правилник о поступку директног споразума није у потпуности усаглашен са
стандардним моделом правилника о поступку директног споразума који је
прописан од стране Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине у дијелу
који се односи на обавезу уговорног органа да прије него писмено затражи
понуде, испита тржиште, што није у складу са чланом 90. Закона о јавним
набавкама.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се јавне набавке
проводе уз примјену одредби закона о јавним набавкама (чланови 17, 28.
ставови 2, 4, и 5 и члан 90. Закона) и да се припрема тендерске документације
(техничке спецификације код набавке радова) врши у складу са пројектом и
важећим стандардима и прописима којима се дефинишу предметни радови.

5.

Припрема и доношење буџета

Одлуке о буџету и извршењу буџета за 2020. годину, у износу од 2.961.300 КМ,
Скупштина општине је усвојила 30.12.2019. године. Буџетом су планирана буџетска
средства у износу од 2.961.300 КМ и то порески приходи 2.088.300 КМ, непорески
приходи 568.000 КМ, трансфери између или унутар јединица власти од 155.000 КМ
и примици у износу од 150.000 КМ.
Средства буџета за 2020. годину распоређена су на текуће расходе у износу од
2.343.796 КМ (расходи за лична примања 709.400 КМ, расходи по основу коришћења
роба и услуга 542.513 КМ, расходи финансирања и други финансијски трошкови
6.251 КМ, субвенције 158.300 КМ, грантови 611.332 КМ, дознаке на име социјалне
заштите које се исплаћују из буџета општине 316.000 КМ), трансфере између и
унутар јединица власти у износу од 8.000 КМ, буџетску резерву од 30.000 КМ и
издатке у износу од 579.504 КМ (издаци за нефинансијску имовину 464.000 КМ и
издаци за отплату дугова 115.504 КМ).
Општина је у току буџетске 2020. године вршила прерасподјелу средстава у оквиру
текућих расхода, без одлуке начелника Општине, што није у складу са чланом 41.
Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).
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Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се прерасподјела
буџетских средстава врши у складу са чланом 41. Закона о буџетском
систему Републике Српске.

6.

Финансијски извјештаји

Општина је сачинила Консолидовани финансијски извјештај за кориснике буџета
Општине Калиновик за 2020. годину у складу са чланом 26. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике
Српске“, број 15/17) којег чини Биланс стања, Биланс успјеха, Извјештај о
промјенама нето имовине, Биланс новчаних токова, Периодични извјештај о
извршењу буџета (ПИБ), Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим
фондовима (ПИФ) и Напомене уз финансијски извјештај.
Општина није извршила консолидацију приликом сачињавања Консолидованог
финансијског извјештаја за 2020. годину како је прописано чланом 123. Правилника
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике, јер није извршила укључивање ентитета под контролом (ЈУ Дом
за старија лица Калиновик, ЈЗУ Дом здравља ”Свети Лука“ Калиновик и ЈКП „Рад“
д.о.о. Калиновик) додавањем нето имовине/капитала из биланса стања истих у
Консолидовани биланс стања.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се консолидација
ентитета јавног сектора, који нису буџетски корисници, врши 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: ПИБ) и обрасцу
Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима (у даљем
тексту: ПИФ).
Општина је у обрасцу ПИБ исказала укупне приходе и примитке у износу од
2.591.390 КМ (за 12% су нижи у односу на буџет), а укупни расходи и издаци у износу
од 2.573.262 КМ (за 13% су нижи у односу на буџет) и разлику у финансирању од
18.128 КМ.
Општина је у оквиру текућих расхода (расходи енергије, комуналних,
комуникационих и транспортних услуга, расходи за услуге одржавања јавних
површина и заштите животне средине, трансфери између и унутар јединица власти)
вршила прерасподјеле средстава за које начелник није доносио одлуке о начину
обезбјеђења и прерасподјели средстава.
У обрасцу ПИФ на фонду 05 исказан је трансфер од ентитета у износу од 160.360
КМ, тако да су приходи и примици исказани у износу од 2.751.750 КМ. Трансфер је
дозначен из средстава Фонда солидарности за обнову Републике Српске за помоћ
спречавања ширења вируса Корона. Средства су на фонду 05 распоређена за
текуће расходе у износу од 120.360 КМ и издатке за нефинансијску имовину од
88.504 КМ (разлика се односи на утрошена средства трансфера од Фонда
солидарности у износу од 48.504 КМ која су одобрена за реконструкцију главног
водовода, а који је евидентиран у децембру 2019. године), тако да су исказани укупни
расходи и издаци у износу од 2.782.126 КМ и негативна разлика у финансирању у
износу од 30.376 КМ.
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Скупштина општине је на сједници одржаној 29.04.2021. године донијела Закључак
о усвајању Извјештаја о извршењу буџета Општине за 2020. годину.

6.1.1.

Приходи и примици

Приходи и примици су исказана у износу од 2.751.750 КМ (приходи фонда у износу
од 2.743.677 КМ и остали примици у износу од 8.073 КМ) и то на фонду 01 у износу
од 2.591.390 КМ и фонду 05 у износу од 160.360 КМ.

Приходи
Приходи су исказани по основу пореских прихода, непореских прихода, грантова и
трансфера између или унутар јединица власти.
Порески приходи су исказани у износу од 1.902.184 КМ, а највећим дијелом се
односе на индиректне порезе прикупљене од Управе за индиректно опорезивање
(1.791.661 КМ), порезе за лична примања и приходе од самосталне дјелатности
(74.920 КМ) и порезе на имовину (33.879 КМ). Порески приходи су усаглашени са
Министарством финансија Републике Српске.
Непорески приходи су исказани у износу од 446.577 КМ, а највећим дијелом се
односе на приходе од закупа и ренте (39.830 КМ), административне накнаде и таксе
(1.458 КМ), комуналне накнаде и таксе (31.266 КМ), накнаде по разним основама
(345.324 КМ) и остале непореске приходе (27.060 КМ).
Приходи од закупа и ренте су остварени по основу Уговора о закупу дијела објеката
бивше војне касарне Горњи логор са фирмом „Sinohidro Corp Ltd“ Филијала Бања
Лука која изводи радове на Хидроелектрани Улог и закупа непокретности у својини
Општине Калиновик од стране Пољопривредне задруге „Гвозно“ Калиновик. Због
погрешног планирања и евидентирања, приходи од закупа и ренте су мање исказани
за износ од 12.000 КМ (закуп земљишта по уговору са фирмом БХ Телеком за
постављање базних станица), а више су исказани приходи од комуналних такси за
коришћење јавних површина за исти износ, што није у складу са чланом 130.
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).
Приходи од комуналних накнада и такси су остварени у потпуности по основу
комуналних такси и више су исказани за 12.000 КМ (објашњено у претходном
пасусу). Буџет по основу изворних прихода није свеобухватан, јер нису створене
претпоставке за наплату прихода по основу комуналне накнаде. Општина није
издавала рјешења за комуналне накнаде у 2020. години и претходним годинама, што
није у складу са чланом 25. Закона о комуналним дјелатностима и Одлуком о
комуналној накнади („Службени гласник општине Калиновик“, број 12/14), којима је
одређена висина и обавеза плаћања комуналне накнаде.
Накнаде по разним основама највећим дијелом се односе на накнаде за коришћење
шума и шумског земљишта (323.608 КМ), концесионе накнаде за коришћење
природних и других добара од општег интереса (10.480 КМ) и накнаде за заштиту
вода (6.432 КМ).
Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта се односе на наплаћене приходе
које је ШГ „Зеленгора“ Калиновик, дозначило Општини у складу са чланом 89. став
(6) Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/08, 60/13 и
70/20). Општина је Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
доставила План утрошка средстава за 2020. годину, на који је Министарство дало
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сагласност. Такође, Скупштина општине је донијела и програме утрошка средстава
од концесионе накнаде и накнаде за воде.
Остали непорески приходи се највећим дијелом (24.434 КМ), односе на
суфинансирање плата приправника од стране ЈУ Завод за запошљавање Републике
Српске.
Грантови су исказани у износу од 38.301 КМ, а највећим дијелом се односе на грант
од Министарства за избјеглице Федерације Босне и Херцеговине за
електрификацију повратничких села у износу од 30.000 КМ.
Трансфери између или унутар јединица власти исказани су на фонду 01 у износу
од 196.255 КМ и на фонду 05 у износу од 160.360 КМ. Трансфери исказани на фонду
01 највећим дијелом се односе на трансфере од Министарства управе и локалне
самоуправе Републике Српске по основу одлука о исплати аконтације финансијских
средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе
(81.400 КМ) и ИМПАКТ - пројекат запошљавања (25.000 КМ), Министарства здравља
и социјалне заштите Републике Српске за социјалну заштиту (68.807 КМ) и Владе
Републике Српске преко Инвестиционо развојне банке за капитална улагања у Дом
за старија лица (20.000 КМ). Трансфери евидентирани на фонду 05 највећим
дијелом се односе на трансфер Министарства финансија - средстава Фонда
солидарности за обнову Републике Српске за санацију посљедица и потешкоћа
насталих усљед ширења болести изазване вирусом (SARS-CoV-2) у Републици
Српској (159.360 КМ).
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:
- наплата прихода од комуналне накнаде врши у складу са чланом 25.
Закона о комуналним дјелатностима и одреди висина плаћања на основу
Одлуке о комуналној накнади,
- приходи од закупа евидентирају у складу са чланом 130. Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана
за буџетске кориснике.

Примици
Примици су исказани на фонду 01 у износу од 8.073 КМ и у цјелости се односе на
остале примитке из трансакција са другим јединицама власти, тј. на накнаду плате
за вријеме коришћења породиљског одсуства која се рефундира од фондова
обавезног социјалног осигурања.

6.1.2.

Расходи и издаци

Општина је исказала укупне расходе и издатке у износу од 2.782.126 КМ, од чега на
фонду 01 (2.572.262 КМ) и фонду 05 (209.864 КМ).

Расходи
Расходи су исказани у укупном износу од 2.324.306 КМ, од чега на фонду 01
(2.203.946 КМ) и фонду 05 (120.360 КМ). Извршење на фонду 01 је 7% ниже у односу
на одобрени буџет. Расходе чине текући расходи и трансфери између или унутар
јединица власти. По налазу ревизије расходи су мање исказани за износ од 23.915
KM (детаљније образложено на позицији расхода за текуће одржавање).
Текући расходи исказани су у износу од 2.313.499 КМ од чега на фонду 01
(2.193.139 КМ) и фонду 05 (120.360 КМ). Чине их расходи за лична примања
запослених, расходи по основу коришћења роба и услуга, расходи финансирања и
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други финансијски трошкови, субвенције, грантови и дознаке на име социјалне
заштите које се исплаћују из буџета општина.
Расходи за лична примања запослених исказани су у укупном износу од 719.572 КМ.
На фонд 01 односи се износ од 718.572 KM и фонд 05 износ од 1.000 КМ. Чине их
расходи за бруто плате запослених (579.169 КМ КМ), расходе за бруто накнаде
трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада (136.526 КМ) и
расходи за отпремнине и једнократне помоћи - бруто (3.877 КМ).
Расходе за бруто плате чине расходи за бруто плате исказане код Општинске
управе Калиновик (501.527 КМ), ЈУ Центар за социјални рад Калиновик (62.642 КМ)
и ЈУ Туристичка организација Калиновик (15.000 КМ).
Обрачун плате за приправника вршен је у утврђеном нето износу од 550 КМ на
основу Уговора о финансирању нето плате приправника, закљученог са ЈУ Завод за
запошљавање Републике Српске, што није у складу са чланом 7. и 10. став (7)
Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске. Наведеним одредбама је прописано да се основна плата
приправника са високим, вишим или средњим образовањем утврђује и исплаћује у
износу од 80% плате као треће, пете или шесте платне групе из члана 6. став (2)
Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске.
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по
основу рада исказани су у износу од 136.526 КМ. Чине их расходи за бруто накнаде
трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада исказаних код
Општинске управе Калиновик (106.653 КМ), ЈУ Центар за социјални рад Калиновик
(19.428 КМ), ЈУ Гимназија Калиновик (4.665 КМ) и ЈУ Туристичка организација
Калиновик (5.780 КМ). Највећим дијелом односе се на расходе за топли оброк
(38.587 КМ), регрес (36.660 КМ) и накнаде за превоз на посао и са посла (10.593 КМ).
Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 487.316 КМ, од
чега на фонду 01 (465.159 КМ) и фонду 05 (22.157 КМ). Највећим дијелом чине их
расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних
услуга, текућег одржавања, путовања и смјештаја, стручних услуга, одржавања
јавних површина и остали некласификовани расходи.
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних
услуга исказани су у износу од 104.208 КМ. На фонд 01 односи се износ од 94.380
КМ, а на фонд 05 износ од 9.828 КМ. Расходи се највећим дијелом односе на расходе
по основу утрошка енергије (22.209 КМ), комуналних услуга (58.908 КМ) и
комуникационих услуга (20.888 КМ).
Расходи комуналних услуга (одржавање чистоће) више исказани су за износ од
55.587 КМ, а за исти износ мање исказани расходи за услуге одржавања јавних
површина, јер Општина није евидентирала услуге одржавања јавних површина у
складу са чланом 92. став (9) Правилника о буџетским класификацијама садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Расходи за текуће одржавање исказани су у износу од 44.539 КМ и у потпуности се
односе на фонд 01. Највећим дијелом се односе на расходе за текуће одржавање
објеката друмског саобраћаја (28.279 КМ), расходе за остало текуће одржавање
(9.153 КМ) и расходе за текуће одржавање превозних средстава (3.973 КМ).
Општини су Закључком Управног одбора Фонда солидарности за обнову Републике
Српске од 27.12.2019. године одобрена средства за реконструкцију главног
транспортног цјевовода „Врховине“ у износу од 50.000 КМ. Средства су у 2019.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Калиновик за
период 01.01-31.12.2020. године
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години евидентирана на фонду 05, позиција трансфера, а иста су дозначена
Општини у јануару 2020. године. Општини су за радове на водоводу у 2020. години
од стране ЈКП „Рад“ Калиновик испостављени рачуни у износу од 48.504 КМ, који су
евидентирани на фонду 05, позиција издатака за капитална улагања. Ревизијом је
утврђено да се износ од 23.915 КМ односи на текуће одржавање водовода и
чишћење канализационе мреже, што није у складу са тачком 1. Закључка којом је
дефинисано да се средства одобравају за реконструкцију водовода. Због напријед
наведеног, расходи за текуће одржавање су мање исказани, а више издаци за
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката, позиција
зграде и објекти и финансијски резултат текуће године, што није у складу са чланом
92. став (6) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике.
Расходи за стручне услуге исказани су у износу од 50.055 КМ. Највећим дијелом се
односе на расходе за банкарску провизију (5.038 КМ), осигурање возила, запослених
и имовине (14.657 КМ), услуге информисања и медија (7.334 КМ) и компјутерске
услуге (9.682 КМ).
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине
исказани су у износу од 75.123 КМ, а односе се на услуге одржавања зелених
површина (28.552 КМ), зимске службе (17.316 КМ), утрошка електричне расвјете на
јавним површинама (26.223 КМ) и заштите животне средине (3.025 КМ). Расходи за
услуге одржавања јавних површина мање су исказани за износ од 55.587 КМ
(образложено на позицији расхода по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих и транспортних услуга).
Остали некласификовани расходи исказани су у укупном износу од 183.264 КМ и то
на фонд 01 у износу од 170.935 КМ и на фонд 05 у износу од 12.329 КМ. Највећим
дијелом односе се на расходе за бруто накнаде скупштинским одборницима (87.299
КМ), остале непоменуте расходе (27.392 КМ), бруто накнаде по уговору о дјелу
(11.211 КМ), репрезентације (18.224 КМ) и за остале бруто накнаде за рад ван радног
односа (8.929 КМ).
Ревизијом је утврђено да рачуни за услуге репрезентације не садрже одговарајућа
образложења у вези настанка истих, a посебним актом начелника нису одређени
мјесечни лимити утрошка средстава репрезентације, што није у складу са чланом 4.
и 5. Правилника о начину располагања и торошења средстава интерне и екстерне
репрезентације.
Субвенције су исказане у износу од 182.043 КМ (на фонду 01 у износу од 149.917 КМ
и на фонду 05 од 32.126 КМ). Чине их субвенције у области пољопривреде – млијеко
(88.074 КМ), пројекти у пољопривреди/подстицаји и накнада штета (60.589 КМ) и
субвенције у осталим областима од 32.380 КМ (ЈКП „Рад“, Ветеринарска амбуланта,
Центротранс-субвенција за превоз). Средства субвенција за пољопривреду се
одобравају у складу са Правилником о условима и начину расподјеле средстава за
субвенције у пољопривреди који се доноси на годишњем нивоу.
Грантови су исказани у износу од 554.425 КМ. На фонду 01 исказани су у износу од
489.348 КМ и фонду 05 у износу од 65.077 КМ.
Грантови исказани на фонду 01 највећим дјелом се односе на текуће грантове
хуманитарним организацијама и удружењима (33.446 КМ), спортским и омладинским
организацијама и удружењима (55.200 КМ), етничким и вјерским организацијама и
удружењима (10.200 КМ), организацијама и удружењима за афирмацију породице и
заштиту права жена, дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и особа са
инвалидитетом (34.500 КМ), организацијама и удружењима у области здравствене и
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социјалне заштите, заштите животне средине и комуналне дјелатности (118.000 КМ),
организацијама и удружењима у области образовања, научно-истраживачке
дјелатности, културе и информација (26.476 КМ), организацијама и удружењима у
области економског и привредног развоја (24.688 КМ), остали текући грантови
непрофитним субјектима у земљи (64.636 КМ), остали текући грантови у земљитекући грантови појединцима (52.389 КМ), етничким и вјерским организацијама и
удружењима (36.300 КМ) и јавним нефинансијским субјектима у области
пољопривреде (18.845 КМ). Грантови исказани на фонду 05 односе се на грант
додјељен Дому здравља „Свети Лука“ Калиновик (20.500 КМ), ЈУ Универзитетска
Болница Фоча (10.000 КМ), Дом за стара лица Калиновик (9.577 КМ) и текући
грантови појединцима (25.000 КМ).
Ревизијом је утврђено да Општина није дефинисала критеријуме за додјелу дијела
средстава гранта, као и да већи дио корисника средстава гранта не подноси
извјештаје о утрошку одобрених средстава, како је то дефинисано чланом 11.
Одлуке о извршењу Буџета општине Калиновик за 2020. годину.
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина
и градова су исказане у износу од 363.893 КМ, а чине их дознаке грађанима које се
исплаћују из буџета Републике, општина и градова у износу од 234.056 КМ и дознаке
пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова у износу од 129.837 КМ.
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова
односе се највећим дијелом на сталну новчану помоћ која се исплаћује штићеницима
установа социјалне заштите и додатак за помоћ и његу другог лица (120.614 КМ),
текућу помоћ породицама палих бораца, ратних војних инвалида и цивилних жртава
рата (15.160 КМ), помоћ ученицима, студентима и појединцима у области науке и
културе (41.550 КМ), текуће помоћи породици, дјеци и младима (9.150 КМ) и остале
текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине (47.581 КМ).
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике, општина и градова односе се на дознаке установама социјалне заштите
за смјештај штићеника (129.837 КМ).
Трансфери између и унутар јединица власти исказани су у износу од 10.807 КМ, а
највећим дијелом чине их трансфери за здравствено осигурање корисника социјалне
заштите у складу са Законом о социјалној заштити, исказани код ЈУ Центар за
социјални рад у износу од 10.410 КМ.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:
- расходи за текуће одржавање осталих објеката и одржавање јавних
површина евидентирају у складу са чланом 92. став (6) и (9) Правилника
о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике,
- основна плата приправника обрачунава у складу са чланом 7. Посебног
колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске,
- приликом коришћења услуга репрезентације поштују одредбе члана 4. и
5. Правилника о начину располагања и трошења средстава интерне и
екстерне репрезентације,
- донесу интерна акта којима би се дефинисали критеријуми за расподјелу
средстава гранта, као и да сви корисници средстава гранта подносе
извјештаје о намјенском утрошку средстава у складу са чланом 11.
Одлуке о извршењу Буџета општине Калиновик за 2020. годину.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Калиновик за
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Издаци
Издаци су исказани у износу од 457.820 КМ (на фонду 01 у износу од 369.316 КМ и
фонду 05 од 88.504 КМ), а односе се на издатке за нефинансијску имовину, отплату
дугова и остале издатке. По налазу ревизије издаци су више исказани за 23.915 КМ
(објашњено у тачки 6.1.2.1. извјештаја).
Издаци за нефинансијску имовину су исказани у износу од 336.106 КМ (247.602
КМ на фонду 01 и 88.504 КМ на фонду 05), односе се на издатке за произведену
сталну имовину (333.583 КМ) и залихе материјала, робе и ситног инвентара (2.523
КМ).
Издаци за произведену сталну имовину односе се на издатке за изградњу и
прибављање зграда и објеката, инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката и издатке за набавку постројења и опреме.
Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката исказани су у износу од
207.130 КМ (на фонду 01 од 167.130 КМ и фонду 05 од 40.000 КМ). Највећим дијелом
се односе на издатке за изградњу етно куће на Зеленгори (пројекат Via Dinarica) од
132.000 КМ (92.000 КМ на фонду 01 и 40.000 КМ на фонду 05), реконструкцију
поткровља Дома за стара лица (21.740 КМ) и изградњу и уређење градске депоније
(38.796 КМ).
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката исказани су у износу од 55.243 КМ (на фонду 01 у износу од 6.739 КМ и на
фонду 05 у износу од 48.504 КМ). Издаци исказани на фонду 05 односе се на
реконструкцију водовода Врховине, а према налазу ревизије исказани су више за
23.915 КМ (објашњено у тачки 6.1.2.1. извјештаја).
Издаци за набавку постројења и опреме су исказани у износу од 71.210 КМ, а износ
од 50.774 КМ се односи на издатке за набавку опреме за ЈУ Дом за стара лица. Ова
опрема је Скупштинском одлуком пренесена на наведену установу.
Издаци за отплату дугова исказани су у износу од 115.504 КМ, а односе се на
измирење обавеза по дугорочном кредиту НЛБ банке.
Остали издаци су исказани у износу од 6.210 КМ, а односе се на издатке за накнаду
плата за породиљско одсуство које се рефундирају од фондова обавезног
социјалног осигурања.

6.1.3.

Разлика у финансирању

Разлика у финансирању је у ПИФ-у исказана у негативном износу од 30.376 КМ (по
ПИБ-у износи 18.128 КМ), а односи се на буџетски суфицит фонда (83.265 КМ) и нето
финансирање (-113.641 КМ). Буџетски суфицит чини бруто буџетски суфицит
(419.371 КМ) и нето издаци за нефинансијску имовину (-336.106 КМ). Нето
финансирање фонда је исказано као разлика, осталих примитака (8.073 КМ) и
издатака за отплату дугова (115.504 КМ) и осталих издатака (6.210 КМ).

6.2.

Биланс успјеха

6.2.1.

Приходи

Приходи су у Билансу успјеха исказани у износу од 3.160.312 КМ, а чине их приходи
исказани у периодичном извјештају о извршењу по рачуноводственим фондовима у
износу од 2.743.677 КМ (објашњено под тачком 6.1.1.1. извјештаја) и приходи
обрачунског карактера исказани у износу од 416.635 КМ.
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Приходи обрачунског карактера се односе на остале приходе обрачунског
карактера у износу од 47.100 КМ (по основу уписа средства након извршене
процјене), приходе обрачунског карактера евидентиране по основу пореских и
других фискалних прописа од 76.160 КМ (по основу Извјештаја из јединствене
евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима Пореске управе Републике
Српске) и приходе обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама
власти од 293.375 КМ (улагање Владе Републике Србије по основу пројекта
изградње ЈУ Дом за старија лица – друга фаза).

6.2.2.

Расходи

Расходи су у Билансу успјеха исказани у износу од 2.775.497 КМ, а чине их расходи
исказани у периодичном извјештају о извршењу по рачуноводственим фондовима у
износу од 2.324.306 КМ (објашњено под тачком 6.1.2.1. извјештаја) и расходи
обрачунског карактера исказани у износу од 451.191 КМ.
Расходи обрачунског карактера чине расходи по основу набавне вриједности
реализованих залиха (2.523 КМ), обрачунате амортизације (360.512 КМ),
усклађивања вриједности имовине (37.382 КМ) на основу Извјештаја Пореске управе
Републике Српске и дате помоћи у натури - преносу права над основним средствима
„Дому за старија лица Калиновик“ (50.774 КМ). Обрачун амортизације је извршен у
складу са Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске
кориснике („Службени гласник Републике Српске”, број 110/16).

6.2.3.

Финансијски резултат

У Билансу успјеха као разлика прихода (3.160.312 КМ) и расхода (2.775.497 КМ)
исказан је позитиван финансијски резултат у износу од 384.815 КМ. Ревизијом је
утврђено да је финансијски резултат текуће године, више исказан за 23.915 КМ
(тачка 6.1.2.1. извјештаја).

6.3.

Биланс стања

Укупна актива, коју чине пословна и ванбилансна актива исказана је у нето износу
од 14.914.868 КМ и уравнотежена је са укупном пасивом.

6.3.1.

Актива

Пословна актива Општине на дан 31.12.2020. године исказана је у нето износу од
14.859.993 КМ, а чине је текућа имовина и стална имовина. Према налазу ревизије
исказана је више за 21.914 КМ (објашњења у тачкама 6.1.2.1. и 6.3.1.2. извјештаја).

Текућа имовина
Текућа имовина исказана у нето износу од 533.869 КМ (бруто вриједност 757.329 КМ
и исправка вриједности 223.460 КМ) односи се на краткорочну финансијску имовину
и разграничења (готовина и готовински еквиваленти, краткорочна потраживања,
краткорочна разграничења и краткорочна финансијска имовина и разграничења
између или унутар јединица власти).
Готовина и готовински еквиваленти исказани су у износу од 294.770 КМ, односе
се на стање новчаних средстава на банковним рачунима и благајни. Исказано стање
готовине није усаглашено са стањем извода банковних рачуна, јер није евидентиран
промет извршен преко жиро рачуна Општинске изборне комисије (стање рачуна по
изводу на дан 31.12.2020. године је 909 КМ).
Краткорочна потраживања исказана су у нето износу од 181.147 КМ (бруто
вриједност 400.643 КМ и исправка вриједности 219.496 КМ). Нето вриједност се
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Калиновик за
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односи на потраживања од продаје и извршених услуга (24.550 КМ), потраживања
по основу ненаплаћених пореза, доприноса и непореских прихода (96.604 КМ),
потраживања за више плаћене порезе, доприносе и непореске приходе (539 КМ) и
остала краткорочна потраживања (59.454 КМ).
Потраживање од продаје и извршених услуга највећем дијелом се односе на
потраживања по основу закупа пословних објеката и земљишта у власништву
Општине (потраживања по основу комуналне таксе, закуп пилане и објеката и
земљишта од Пољопривредне задруге „Гвозно“ и др.).
У оквиру потраживања од продаје и извршених услуга воде се сумњива и спорна
потраживања (корекција вриједности потраживања од закупа и комуналне таксе) у
износу од 30.991 КМ. Помоћна евиденција о наведеним потраживањима није ажурна
и од стране Општине нису предузимане активности у циљу побољшања наплате
наведених потраживања (слање опомена, покретање судских спорова и др.) што
није у складу са чланом 22. Упутства о обрачуну, наплати и контроли наплате
непореских прихода Општине Калиновик.
Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе исказана су
у бруто вриједности (285.109 КМ), исправке вриједности (188.505 КМ) и нето
вриједности (96.604 КМ), евидентирана су на основу Извјештаја из јединствене
евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима. Нето вриједност краткорочних
потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе односи се на
потраживања од Шумског газдинства „Зеленгора“ Калиновик по основу надокнаде за
развој неразвијених дијелова општине са које потичу продати сортименти у износу
од 10% финансијских средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената.
Потраживања су на дан 31.12.2020. године према Извјештају из јединствене
евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима, за период 01.01 - 31.12.2020.
године износилa 96.896 КМ. У току 2020. године Општина није вршила евидентирање
потраживања по основу надокнаде за развој неразвијених дијелова општине са којих
потичу продати сортименти (ШГ „Зеленгора“ у току 2020. године није достављала
Општини извјештаје о својим обавезама за наведену надокнаду). Стање
потраживања Општине од ШГ „Зеленгора“ по овом основу није усаглашено, јер
према достављеној конфирмацији салда од стране ШГ „Зеленгора“ са 31.12.2020.
године, обавеза газдинства износи 152.709 КМ. За 2020. годину, обрачуната је
обавеза за наведену надокнаду у укупном износу од 337.178 КМ, а уплаћен је износ
од 323.608 КМ.
Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок
плаћања, а доспијевају на наплату до годину дана нису исказана, а иста према
налазу ревизије износе 22.590 КМ. На основу Извјештаја из јединствене евиденције
о пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01 - 31.12.2020. године Општина
је погрешно евидентирала наведени износ на потраживањима за порезе на лична
примања за које је продужен рок плаћања умјесто на потраживањима за порезе на
лична примања за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату у року до
годину дана, што није у складу са чланом 68. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Остала краткорочна потраживања највећим дијелом се односе на потраживања од
Фонда за заштиту околине (пројекат везан за набавку грађевинске машине за
потребе ЈКП „Рад“) у износу од 50.000 КМ на основу одлуке Фонда од 30.12.2019.
године и потраживања по основу расподјеле јавних прихода на дан извјештавања у
износу од 8.343 КМ.
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Краткорочно разграничени расходи су исказани у износу од 12.752 КМ, а односе
се на унапријед плаћене премије осигурања и расходе за електричну енергију у
земљи – аванси.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар јединица
власти односе се највећим дијелом на потраживања по основу помоћи неразвијеним
општинама (46.172 КМ) и потраживања по основу социјалне заштите од
Министарства здравља и социјалне заштите (5.472 КМ).
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:
- прије евидентирања пословних догађаја из Извјештаја из јединствене
евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима изврше потпуна
усаглашавања са Пореском управом Републике Српске и евидентирања
сходно Упутству о примјени МРС ЈС 23 – Приходи од трансакција које
нису трансакције размјене (порези и преноси) и
- предузму ефикасније мјере за наплату краткорочних потраживања у
складу са чланом 22. Упутства о обрачуну, наплати и контроли наплате
непореских прихода Општине Калиновик и другим важећим прописима.

Стална имовина
Стална имовина исказана је у износу од 18.360.115 КМ бруто вриједности, исправке
вриједности од 4.033.991 КМ и нето вриједности од 14.326124 КМ, а највећим
дијелом чини је нефинансијска имовина у сталним средствима.
Дугорочна финансијска имовина и разграничења су исказана у износу од 27.928
КМ, а односе се на акције и учешћа у капиталу (4.000 КМ) и потраживања за порезе,
доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања (23.928 КМ).
Акције и учешћа у капиталу се односе на оснивачки улог Центра за социјални рад
Калиновик (2.000 КМ) и ЈУ Дом за стара лица (4.000 КМ). По налазу ревизије акције
и учешћа у капиталу су мање исказана за 2.001 КМ, јер Општина није исказала
учешће у капиталу по основу оснивачког улога код Јавне здравствене установе Дом
здравља „Свети Лука“ Калиновик (2.000 КМ) и ЈКП „Рад“ Калиновик (1 КМ), сходно
члану 61. став (4) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике и чланом 78. Правилника о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике. Општина није извршила консолидацију капитала напријед
наведених установа приликом сачињавања Консолидованог финансијског
извјештаја за 2020. годину, што је наведено под тачком 6. извјештаја.
Нефинансијска имовина у сталним средствима исказана је у бруто вриједности
(18.332.187 КМ), исправке вриједности (4.033.991 КМ) и нето вриједности (14.298.196
КМ), а чини је произведена стална имовина, драгоцјености, непроизведена стална
имовина и нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми.
Произведена стална имовина исказана је у нето вриједности (8.139.865 КМ), а чини
је зграде и објекти, постројења и опрема, инвестициона имовина и нематеријална
произведена имовина.
Одлуком Владе Републике Српске од 10.04.2013. године о расподјели
неперспективних локација и осталих непокретности у бившој касарни „Неретва“
Калиновик - Горњи логор, пренесена је без накнаде са правом својине
неперспективна локација и непокретности наведене касарне. Уговорoм о
преношењу права својине између Републичке дирекције за обнову и изградњу
Републике Српске и Општине од 18.01.2016. године, уговорне стране су се
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Калиновик за
период 01.01-31.12.2020. године

25

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

сагласиле да се на основу овог уговора изврше промјене стања у земљишњим
књигама и катастарском операту, на начин да се на земљишту и објектима
наведеним у уговору упише као носилац права својине Општина Калиновик.
Записник о примопредаји касарне „Неретва“ (Горњи логор) сачињен је 26.12.2019.
године. На основу елабората овлаштеног процјењивача Општина је крајем 2019.
године укњижила имовину и објекте у вриједности од 1.109.139 КМ (објекти који су
кориштени за смјештај и становање војних лица површине 9.509 м2 и помоћне
објекате - магацини и надстрешнице површине од 1.627 м2). Није извршена процјена
земљишта, шума, путева, игралишта и водовода у Горњем логору (локација касарне
је била инфраструктурно уређена, изграђени су електро мрежа, водовод,
канализација и путне комуникације), тако да значајан дио имовине Општине, по
наведеном основу, није обухваћен у пословним књигама и није исказан.
Информација је објелодањена у Напоменама уз финансијске извјештаје.
Зграде и објекти исказани су бруто вриједности (8.173.905 КМ), исправке
вриједности (2.606.356 КМ) и нето вриједности (5.567.547 КМ). Нето вриједност
наведене имовине се највећим дијелом односи на објекат Дома за старија лица
(898.611 КМ), пословна зграда Општине (92.703 КМ), објекти бивших касарни Горњи
и Доњи логор (680.229) КМ), објекти водовода и канализације (1.067.384 КМ),
споменици (333.564 КМ), спортско-рекреативни терени и објекти, паркови и тргови
(438.118 КМ), путеви и улице (1.596.115 КМ) и друго. За дио војне неперспективне
имовине, која је Одлуком Владе Републике Српске пренесена на Општину, за коју
није извршена процјена и укњижавање у пословне књиге Општине (комунална и
путна инфраструктура), вриједност зграда и објеката је мање исказана.
Постројења и опрема исказани су у бруто вриједности (993.660 КМ), исправке
вриједности (772.878 КМ) и нето вриједности (220.782 КМ). Нето вриједност највећим
дијелом чине моторна возила и остала превозна средства и канцеларијска и
рачуноводствена опрема. Према налазу ревизије набавна и исправка вриједности
остале производно-услужне опреме, алата и инвентара више је исказана за 235.797
КМ, а мање набавна и исправка вриједности остале инвестиционе имовине дате у
закуп, јер опрема која је по уговору о закупу пилане у Јажићима дата у закуп заједно
са објектом (иста је у цијелости амортизована), није пренесена на инвестициону
имовину.
Инвестициона имовина исказана је у бруто вриједности (2.723.366 КМ), исправке
вриједности (401.906 КМ) и нето вриједности (2.321.460 КМ), а чине је земљиште
(167.601 КМ) и грађевински објекти (2.153.857 КМ) који су издати у закуп (пилана са
припадајућим земљиштем у Јажићима, објекти и земљиште које користи
Пољопривредна задруга „Гвозно“ са п.о. Калиновик и објекти за смјештај у бившој
касарни Горњи логор које користи фирма „Sinohidro Corp Ltd“). Набавна и исправка
вриједности ове имовине је мање исказана за 235.797 КМ (објашњено у претходном
пасусу).
Нематеријална произведена имовина исказана је у бруто вриједности (282.886 КМ),
исправке вриједности (252.810 КМ) и нето вриједности (30.076 КМ), а највећим
дијелом чине је регулациони планови и Шумско привредна основа. Према налазу
ревизије више је исказана набавна и исправка вриједности нематеријалне
произведене имовине за износ од 27.319 КМ, који се односи на вриједност старе
Шумске привредне основе, која је у цијелости амортизована и чија важност је
истекла 2017. године.
Непроизведена стална имовина исказана је у вриједности од 6.026.130 КМ, а у
цијелости се односи на земљиште (пољопривредно земљиште од 5.964.054 КМ и
остало грађевинско земљиште од 62.075 КМ). Општина је мање исказала
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непроизведену сталну имовину за вриједност земљишта површине 4.748 м2 и за
вриједност шума 1-4 класе, чија је је укупна површина 80 хектара (наведена имовина
која је Према уговору о преносу права располагања и Записнику о примопредаји
имовине бивше касарне „Неретва“ додијељена Општини, није процијењена и
евидентирана).
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми исказана је у износу од
132.000 КМ, а односи се на улагања извршена према пројекту Via Dinarica за
изградњу етно куће на Зеленгори.
Препоручујемо начелнику Општине да обезбиједи да се:
- на позицији акције и учешћа у капиталу искаже учешће у капиталу по
основу оснивачког улога у ЈЗУ Дом здравља ”Свети Лука” Калиновик и
ЈКП „Рад“ Калиновик у складу са чланом 61. став (4) Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана
за буџетске кориснике и чланом 78. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим, политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике,
- изврши процјена вриједности нефинансијске имовине у сталним
средствима (објеката инфраструктуре, земљишта и шуме) војне
касарне „Неретва“ и евидентирање исте у пословним књигама Општине
Калиновик.

6.3.2.

Пасива

Укупна пасива Општине на дан 31.12.2020. године исказана је у износу од 14.914.868
КМ, а чини је обавезе и разграничења и властити извори. По налазу ревизије пасива
је више исказана за износ од 23.915 КМ (објашњено у тачки 6.1.2.1. извјештаја).

Обавезе
Обавезе и разграничења на дан 31.12.2020. године исказане су у износу од 191.474
КМ по основу краткорочних обавеза и разграничења и дугорочне обевезе и
разграничења.
Краткорочне обавезе и разграничења исказане су у износу од 108.082 КМ, а односе
се на обавезе по дугорочним зајмовима који доспјевају до годину дана (50.601 КМ) и
обавезе из пословања (56.782 КМ).
Обавезе из пословања чине обавезе за набавку роба, услуга и сталне имовине
(22.994 КМ), према физичким лицима (13.303 КМ), обавезе по Записнику пореске
управе (688 КМ) и обавезе нижих буџестких корисника (20.486 КМ).
Дугорочне обавезе и разграничења исказане су у износу од 83.392 КМ, а односе се
на обавезе по основу намјенског кредита код НЛБ банке за локалне путеве и
споменик подигнут у 2018. години.
До истека рока за израду и достављање годишњих финансијских извјештаја плаћене
су све краткорочне обавезе које су биле на дан 31.12.2020. године.

Властити извори
Властити извори исказани су у износу од 14.668.518 КМ, а чине их трајни извори
средстава у износу од 6.235.993 КМ и финансијски резултат у износу од 8.432.525
КМ (финансијски резултат ранијих година у износу од 8.047.710 КМ и финансијски
резултат текуће године у износу од 384.815 КМ). По налазу ревизије финансијски
резултат текуће године је више исказан за износ од 23.915 КМ, што је објашњено у
тачки 6.1.2.1. извјештаја.
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6.3.3.

Ванбилансна евиденција

Ванбилансна евиденција на дан 31.12.2020. године исказана је у износу од 54.876
КМ, а односи се на примљене гаранције за извођење радова и обезбјеђење од
ризика реализације (најзначајнија је примљена гаранција од извођача „Антикорозија“
доо Гацко у износу од 49.863 КМ за квалитет радова на реконструкцији поткровља
Дома за стара лица у Калиновику). У односу на претходну годину ванбилансна
евиденција је мања за 33.604 КМ, тј. за вриједност укинутих примљених гаранција
којима је истекао рок важности.

6.4.

Биланс новчаних токова

На основу исказаног позитивног нето новчаног тока из пословних активности од
486.931 КМ, негативног нето новчаног тока из инвестиционих активности од 346.531
КМ и негативног нето новчаног тока из активности финансирања од 115.504 КМ у
2020. години, стање готовине на крају периода износи 294.779 КМ и веће је у односу
на стање готовине на крају претходне године (269.874 КМ), за 24.896 КМ.
Биланс новчаних токова није састављен на начин како је то прописано чланом 42.
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника, јер су за 23.915 КМ
више исказани новчани токови из инвестиционих активности, а мање исказани
новчани токови из пословних активности (објашњено у тачки 6.1.2.1. извјештаја).

6.5.

Временска неограниченост пословања

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

6.6.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

Према достављеним информацијама за потребе ревизије, против Општине су
вођена два управна спора, везана за накнаду штете и експропријацију која су у току
2020. године окончана. Није документовано да је било спорова које је Општина
водила против трећих лица.
У Извјештају о раду Правобранилаштва Републике Српске за период 01.01 31.12.2020. године, наведено је да Општина Калиновик нема нерјешених судских
спорова.
Општина је у Напоменама уз финансијске извјештаје као потенцијалну обавезу и
судски спор објелоданила информацију везану за обавезу Општине према извођачу
радова за асфалтирање локалних путева, улица и прилаза по основу Уговора из
2018. године, који није у потпуности реализован због спора између надзорног органа
и извођача. Oбавеза Општине по основу извршених радова према надзорном органу
износи 47.038 КМ, а према извођачу 78.870 КМ.

6.7.

Напомене уз финансијске извјештаје

Уз Консолидовани финансијски извјештај за 2020. годину сачињене су и Напомене
за период 01.01 - 31.12.2020. годинe, које пружају неопходне информације о
Општини,
примијењеним
прописима
за
израду
годишњег
обрачуна,
рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим политикама, али исте
не задовољавају захтјеве МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја и
одредбе члана 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника,
јер нису објелодањене информације које се односе на:
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- све појединачне ставке чија је вриједност значајна (нематеријалну произведену
имовину, сумњива и спорна потраживања, расходи по основу датих грантова и
др.),
- имовину и обавезе нижих буџетских корисника,
- презентовање свих неусаглашених салда обавеза и потраживања на дан пописа
и свих узрока значајних разлика у односу на план и претходне године,
- структуру сталних средстава која се и даље користе, али им је књиговодствена
вриједност нула, што није у складу са параграфом 94. б) МРС-ЈС 17 Некретнине, постројења и опрема.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се у Напоменама уз
финансијске извјештаје објелодањују све потребне информације у складу са
захтјевима МРС-ЈС и чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању
буџетских корисника.

Ревизијски тим
Божидар Кувеља, с.р.
Ненад Дмитровић, с.р.
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