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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Мишљење са резервом
Извршили смо ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општине Љубиње
који обухвата Биланс стања на дан 31.12.2021. године, Биланс успјеха, Извјештај о
промјенама нето имовине, Биланс новчаних токова, Периодични извјештај о
извршењу буџета и Периодични извјештај о извршењу по рачуноводственим
фондовима за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо обухватили
преглед значајних трансакција, образложења уз обрасце годишњих финансијских
извјештаја и примјену рачуноводствених политика у ревидираном периоду.
По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом,
Консолидовани финансијски извјештај Општине Љубиње истинито и објективно
приказују, у свим материјалним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза
на дан 31.12.2021. 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 31.12.2021. године није извршен у
складу са чланом 4. став (1) тачка 2) Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем имовине и
обавеза, јер нису пописане мјенице које се воде ванбилансно. Извјештај о попису
Општинске управе и нижих буџетских корисника (Дјечијег вртића, Центра за
социјални рад и Средњошколског центра „Светозар Ћоровић“) није сачињен у
складу са чланом 20. став (1), тачка 1) и 3) правилника, јер исти не садржи податке
о датуму почетка и завршетка пописа, као и упоредни преглед стварног и
књиговодственог стања пописане имовине и обавеза.
Као што је наведено под тачком 6. извјештаја:
Општина Љубиње, приликом сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја
за 2021. годину, није извршила консолидацију како је прописано чланом 123.
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике, јер у Консолидовани биланс стања није
извршено укључивање нето имовине/капитала јавних предузећа под контролом
Општине из њихових биланса стања у консолидовани биланс стања.
Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја:
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине и
финансијски резултат су прецијењени, а остали издаци су потцијењени у износу од
18.000 КМ, јер приликом измирења осталих обавеза нису исказани издаци за
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измирење осталих обавеза, што није у складу са чланом 92. став (9) и (10)
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике.
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа су потцијењени у износу од
10.683 КМ, док су прецијењени расходи за стручне услуге у износу од 2.091 КМ и
расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине у
износу од 8.592 КМ, јер расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа нису
класификовани у складу са чланом 92. став (8) и (9) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.1.2.3. извјештаја:
Субвенције нефинансијским субјектима у области пољопривреде, водопривреде и
шумарства су прецијењене, а трансфери између различитих јединица власти
потцијењени у износу од 12.996 КМ, јер дознаке средстава по основу Споразума о
суфинансирању пословног плана „Производња поврћа на територији општине
Љубиње“ Јединици за координацију пољопривредних пројеката нису
класификоване у складу са чланом 102. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.1.2.5. извјештаја:
Остале текуће дознаке су прецијењене, а дознаке установама социјалне заштите
за смјештај штићеника потцијењене у износу од 28.500 КМ, јер текуће дознаке
установама социјалне заштите за смјештај штићеника, нису класификоване у
складу са чланом 96. став (1) Правилника о буџетских класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плата за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.1.2.8. извјештаја:
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи су прецијењени, док су
издаци за отплату дуга према другим јединицама власти потцијењени у износу од
4.599 КМ, јер издаци за отплату обавеза по кредиту Свјетске банке према
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске нису
класификовани у складу са чланом 117. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.2.1. извјештаја:
Приходи обрачунског карактера су потцијењени, а трајни извори прецијењени у
износу од 17.020 КМ, због евидентирања донираних књига на трајним изворима,
што није у складу са чланом 137. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.3.1.2. извјештаја:
Акције и учешћа у капиталу, као и трајни извори су потцијењени у најмањем износу
од 26.933 КМ, јер уписани (уговорени) капитал од 24.933 КМ и уплаћени капитал од
2.000 КМ код Јавног предузећа „Водовод“ д.о.о Љубиње, ниje евидентиран у
главној књизи Општине Љубиње, што није у складу са чланом 61. став (4)
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике.
Имовина која је дата у закуп није исказана као инвестициона имовина, 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.
Као што је наведено под тачком 6.3.2.1. извјештаја:
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Дугорочне обавезе по кредиту Свјетске банке према Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде су прецијењене, а дугорочне обавезе и разграничења
из трансакција са другим јединицама власти потцијењене у износу од 39.689 КМ,
јер наведене обавезе по основу дугорочног кредита нису класификоване у складу
са чланом 76. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.7. извјештаја:
Напомене уз финансијске извјештаје нису сачињене у складу са захтјевима МРС ЈС
1 – Презентација финансијских извјештаја и чланом 46. Правилника о финансијском
извјештавању за буџетске кориснике, јер не садрже потпуна образложења и нису
објелодањене потребне додатне информације.
Временска неограниченост пословања
У Напоменама уз финансијске извјештаје је објелодањено, да је Консолидовани
финансијски извјештај Општине Љубиње састављен у складу са начелом
сталности пословања, уз претпоставку да ће Општина Љубиње наставити са
пословањем и извршавањем својих законских обавеза и у будућности.
Кључна питања ревизије
Кључна питања ревизије су, по нашем професионалном мишљењу, она питања
која су била најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за годину
која се завршава на дан 31. децембар 2021. године. Ова питања смо размотрили у
оквиру ревизије финансијских извјештаја као цјелине, а у формирању нашег
мишљења не дајемо одвојено мишљење о тим питањима. Осим питања описаних у
пасусу Основ за мишљење са резервом нема других питања кoja треба објавити у
извјештају о ревизији.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Начелник oпштине је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских
извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни
сектор, односно прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор
важећим у Републици Српској. Ова одговорност обухвата осмишљавање, примјену
и одржавање интерних контрола које су релевантне за припрему и фер
презентацију финансијских извјештаја који не садрже материјално значајне
погрешне исказе настале усљед преваре и грешке; одговарајућа објелодањивања
релевантних информација у Напоменама уз финансијске извјештаје; одабир и
примјену одговарајућих рачуноводствених политика и рачуноводствених процјена
које су примјерене датим околностима и надзор над процесом извјештавања. При
изради финансијских извјештаја руководство је одговорно да процијени сталност
пословања и да објелодани питања везана за временску неограниченост
пословања.
Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја
Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да ли финансијски извјештаји,
као цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане
преваром или грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који
садржи наше мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања,
али није гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима
ревизије увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје.
Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја.
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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, 02.08.2022. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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II

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији усклађености

Мишљење са резервом
Уз ревизију Консолидованог финансијског извјештаја Општине Љубиње за 2021.
годину, извршили смо ревизију усклађености активности, финансијских трансакција
и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и
другим прописима.
Пo нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом,
активности, финансијске трансакције и информације исказане у Консолидованом
финансијском извјештају Општине Љубиње за 2021. 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:
Дио набавки роба и услуга у Општини Љубиње није проведен у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама, јер за набавку угља у износу од 9.900 КМ
није проведен поступак јавне набавке, што није у складу са чланом 6. Закона о
јавним набавкама.
За набавку радова за санацију и крпљење локалних путева укупне уговорене
вриједности 13.215 КМ проведена су четири директна споразума, чиме је извршено
дијељење набавки, што није у складу са чланом 14. став (1), 15. став (6) и 87. истог
закона.
Општина Љубиње није на својој интернет страници објавила основне елементе
уговора за проведене поступке јавних набавки, што није у складу са чланом 75.
став (2) поменутог закона.
Као што је наведено под тачком 5. извјештаја:
Општина Љубиње није у складу са чланом 9. став (4) Закона о фискалној
одговорности у Републици Српској, сачинила План за измирење неизмирених
обавеза пренесених из 2020. године.
Као што је наведено под тачком 6.1.1.1. извјештаја:
Општина Љубиње није проводила активности дефинисане чланом 10. Одлуке о
начину давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Љубиње, а
које се односе на доношење Правилника о поступку додјеле у закуп
пољопривредног земљишта у својини Општине, ревизију свих потписаних уговора
о закупу пољопривредног земљишта у Љубињском пољу и провођење поступака
додјеле пољопривредног земљишта путем јавног огласа прибављањем писмених
понуда за правна лица и предузетнике и јавног огласа за усмено јавно надметање
за физичка лица.

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Љубиње за период
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Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја:
Правилник о платама, накнадама и осталим примањима запослених у Општинској
управи општине Љубиње, на основу кога је вршен обрачун плата и накнада није
усклађен са Посебним колективним уговором за запослене у области локалне
самоуправе Републике Српске у дијелу који се односи на коефицијенте за поједине
платне групе и новчане помоћи запосленим и члановима породице запослених.
Одговорност руководства за усклађеност
Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја,
Начелник општине је такође одговоран да осигура да су активности, финансијске
трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима у складу са
прописима којима су регулисане.
Одговорност ревизора за ревизију усклађености
Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности,
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у
свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане.
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили
ревизијске доказе о томе да ли је пословање Општине Љубиње 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 Љубиње.

Бања Лука, 02.08.2022. 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) у Консолидовани финансијски извјештај укључују сви контролисани ентитети
како је прописано одредбама члана 123. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике и да се исти достављају Министарству финансија Републике
Српске у року прописаном чланом 49. став (6) Правилника о финансијском
извјештавању буџетских корисника,
2) евидентирање набавке ауто-гума врши у складу са чланом 59. став (5), (6),
(7) и (8) и чланом 110. Правилника о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике,
3) класификација расхода по основу уговора о дјелу врши у складу са чланом
92. став (10) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике,
4) субвенције класификују у складу са чланом 94. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике,
5) евидентирање сталне имовине намијењене продаји врши у складу са
чланом 43. став (3) Правилника о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике,
6) у оквиру позиције акције и учешћа у капиталу изврши евидентирање учешћа
у капиталу Јавног предузећа „Водовод“ д.о.о. Љубиње, у складу са чланом
61. став (4) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике,
7) имовина која је дата у закуп евидентира као инвестицона имовина у складу
са чланом 29. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике и захтјевима МРС ЈС
16 – Инвестициона имовина,
8) у оквиру помоћне евиденције за нефинансијску имовину у сталним
средствима, градско-грађевинско земљиште евидентира по листовима
непокретности (појединачним парцелама), површинама и вриједности
појединачних парцела,
9) дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама
власти класификују у складу са чланом 76. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике,
10) у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодане информације у складу
са захтјевима МРС ЈС 1 – Презентација финансијских извјештаја и одредби
члана 46. Правилника о финансијском извјештавању за буџетске кориснике.
Препоручује се начелнику Општине и директору Јавне установе Центар за
социјални рад Љубиње, Дјечији вртић и Средњошколски центар „Светозар
Ћоровић“ Љубиње да обезбиједи да се:
11) попис имовине и обавеза врши у складу са чланом 4. став (1) тачка 2)

Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза и да
се Извјештаји о попису имовине и обавеза сачињавају у складу са чланом
20. став (1), тачка 1) и 3) истог правилника.
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Љубиње за период
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Препоруке везане за усклађеност
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:
1) поступци, процедуре и избор поступака, те објављивања основних
елемената уговора проводе у складу са чланом 6, 14. став (1), 15. став (6) и
87. Закона о јавним набавкама и чланом 75. став (2) истог закона,
2) код давања у закуп пољопривредног земљишта проведу све активности
дефинисане Одлуком о начину давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Општине,
3) Правилник о платама, накнадама и осталим примањима запослених у
Општинској управи општине Љубиње усклади са Посебним колективним
уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске и
да се обрачун плата и накнада врши у складу са истим,
4) код додјеле грантова дефинишу правила и критеријуми за расподјелу
средстава.
Препоручује се начелнику Општине и Скупштини општине да обезбиједе да се:
5) буџет припрема и доноси у складу са чланом 28. Закона о буџетском
систему Републике Српске,
6) сачини План за измирење неизмирених обавеза у складу са чланом 9. став
(4) Закона о фискалној одговорности у Републици Српској.
Препоручује се Скупштини општине да:
7) донесе Стратегију развоја локалних путева и улица у насељу и Одлуку о
разврставању локалних путева и улица у насељу у складу са чланом 10. и
13. Закона о јавним путевима и Одлуку о категоризацији спортова,
спортиста и спортских стручњака у складу са чланом 119. Закона о спорту.
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IV

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ





























Закон о буџетском систему Републике Српске,
Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републке
Српске,
Одлука о усвајању буџета и ребаланса Општине Љубиње,
Одлука о извршењу буџета и ребаланса Општине Љубиње за 2021. годину,
Закон о локалној самоуправи,
Статут општине Љубиње,
Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе,
Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе,
Закон раду,
Закон о стварним правима,
Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске,
Закон о фискалној одговорности у Републици Српској,
Закон о комуналним дјелатностима, чланови 6 до 12; 20 до 25 и члан 41,
Закон о заштити од пожара, члан 85,
Закон о водама,
Закон о шумама, члан 89,
Закон о спорту,
Закон о уређењу простора и грађењу,
Закон о јавним путевима,
Закон о концесијама,
Закон о јавним набавкама,
Посебан колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске,
Правилник о платама, накнадама и осталим примањима запослених у
Општинској управи општине Љубиње,
Правилник о систему пореског књиговодства у Републици Српској,
Упутство о примјени Међународног рачуноводственог стандарда за јавни
сектор 23 – Приходи од трансакција које нису трансакције размјене порези и
преноси,
Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору,
Одлука о висини наканде трошкова за службена путовања у земљи и
иностранству за запослене у Републици Српској,
Одлука о начину давања у закуп пољопривредног земљишта.
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Општина Љубиње је територијална јединица локалне самоуправе (у даљем тексту:
Општина), у којој грађани учествују у остваривању заједничких и општих интереса,
непосредно и посредством демократски изабраних представника. Општина
заузима површину од 318 км2, обухвата 22 насељена мјеста, организована у осам
мјесних заједница, са око 3.319 становника према резултатима пописа из октобра
2013. године.
Општина остварује своје надлежности у складу са Уставом, Законом о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21),
Статутом и другим важећим прописима, којима су утврђена подручја одговорности,
надлежности органа и начина финансирања општине.
Органи Општине су Скупштина општине и начелник Општине. Скупштина општине
коју чине 15 одборника је орган одлучивања и креирања политике општине, а
начелник општине заступа и представља Општину, носилац је извршне власти,
руководи радом Општинске управе и одговоран је за њен рад.
У складу са утврђеним критеријумима за оцјену развијености јединица локалне
самоуправе, одлуком Владе Републике Српске, Општина је за 2021. годину
сврстана у категорију неразвијених јединица локалне самоуправе.
Средства за рад Општине у 2021. години највећим дијелом су обезбијеђена из
пореских и непореских прихода, грантова, трансфера, примитака од нефинансијске
имовине и осталих примитака.
Општина послује у систему трезорског пословања (СОФИ), а у Главној књизи
трезора Општине (у даљем тексту: ГКТ), у оквиру фонда 01 (буџет у ужем смислу),
евидентиране су финансијске трансакције Општинске управе и нижих буџетских
корисника.
Консолидовани финансијски извјештај Општине за 2021. годину који је предмет ове
ревизије, чине финансијски извјештаји Општинске управе и нижих буџетских
корисника Територијалне ватрогасне јединице, ЈУ Центра за социјални рад, ЈУ
Дјечији вртић, Агенције за развој малих и средњих предузећа, Средњошколског
центра „Светозар Ћоровић“ и ЈУ Народна библиотека „Љубо Михић“ Љубиње.
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 је вршила финансијску
ревизију Општине за 2018. годину и том приликом дато је 16 препорука.
Општина је 18.11.2020. године доставила Главној служби за ревизију јавног
сектора Републике Српске одговор у којем износи радње које су предузете ради
превазилажења пропуста и неправилности утврђених у ревизијском извјештају
(РВ065-19), за период 01.01-31.12.2018. године, што није у року од 60 дана, како је
прописано чланом 21. став (3) Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 98/05 и 20/14).
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Од укупно 16 датих препорука, начелнику Општине (14), Скупштини општине једна
и директорима нижих буџетских корисника (ЈУ Центар за социјални рад, Дјечији
вртић и Средњошколски центар „Светозар Ћоровић“) једна, три препоруке су
проведене, три су дјелимично проведене, док десет препорука није проведено.
Од осам препорука датих за финансијске извјештаје проведене су двије, док шест
препорука није проведено. Препоруке које су се односиле на редован годишњи
попис имовине и обавеза, укључивање у Консолидовани финансијски извјештај
контролисаних ентитета, евидентирање трансфера између различитих јединица
власти, евидентирање акција и учешћа у капиталу ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње,
евидентирање имовине дате у закуп на позицији инвестиционе имовине, примјена
ревалиризационог модела вредновања средстава код којих је књиговодствена
вриједност сведена на нулу и објелодањивање информација у Напоменама уз
финансијске извјештаје, нису проведене (тачка 3., 6., 6.3.1.2., 6.3.2.1. и 6.7.
извјештаја).
Од шест препорука датих за усклађеност проведена је једна препорука, двије
дјелимично, док три препоруке нису проведене. Препоруке које нису проведене
односе се на то да се буџет припрема и доноси у складу са буџетским календаром,
проведу активности дефинисане чланом 10. Одлуке о начину давања у закуп
пољопривредног земљишта и да се Правилник о платама и накнадама запослених
усклади са Посебним колективним уговором за запослене у области локалне
самоуправе Републике Српске (тачка 5., 6.1.1.1. и 6.1.2.1. извјештаја).
Препорука дата Скупштини општине је дјелимично проведена, док препорука која
је дата директорима нижих буџетских корисника (ЈУ Центар за социјални рад,
Дјечији вртић и Средњошколски центар „Светозар Ћоровић“), а која се односила на
сачињавање Извјештаја о попису имовине и обавеза, није проведена (тачка 3.
извјештаја).

3.

Закључак о функционисању система интерних контрола

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе од 04.06.2014. године и Правилником о измјенама и допунама
наведеног правилника од 13.02.2017. године („Службени гласник општине
Љубиње“, број 1/14 и 1/17) систематизована су 24 радна мјеста са 24 извршиоца.
На дан 31.12.2021. године у Општинској управи запослено је 26 извршилаца (од
тога поред три функционера, 18 општинских службеника, четири намјештеника и
један приправник), док су код осталих буџетских корисника запослена 23
извршиоца (Територијална ватрогасна јединица 12, ЈУ Центар за социјални рад 4,
ЈУ Дјечији вртић 6 и Агенција за развој малих и средњих предузећа 1).
Скупштина општине није донијела Стратегију развоја локалних путева и улица у
насељу, што није у складу са чланом 13. став (4) Закона о јавним путевима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 89/13 и 83/19), као ни Одлуку о
разврставању локалних путева и улица у насељу како је прописано чланом 10.
став (4) наведеног закона. У складу са чланом 119. Закона о спорту („Службени
гласник Републике Српске“, број 79/20), није донесена Одлука о категоризацији
спортова, спортиста и спортских стручњака, док у складу са чланом 136. Закона о
спорту није донесен програм развоја спорта на територији Општине.
Ревизијом је утврђено да попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021.
године, није у потпуности обављен у складу са одредбама Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза („Службени гласник Републике Српске“, број 45/16 и
113/21), јер нису пописане мјенице које се воде ванбилансно, како је дефинисано
чланом 4. став (1) тачка 2) правилниика, док Извјештај Централне пописне
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Љубиње за период
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комисије не садржи у потпуности све податке предвиђене чланом 20. став (1) тачка
1) и 3) наведеног правилника, јер исти не садржи податке о датуму почетка и
завршетка пописа, као и упореди преглед стварног и књиговодственог стања
пописане имовине и обавеза.

Извјештаји комисије за попис имовине и обавеза на дан 31.12.2021. године
код Дјечијег вртића, Центра за социјални рад и Средњошколског центра не
садрже упоредни преглед стварног и књиговодственог стања пописане
имовине и обавеза предвиђен чланом 20. став (1) тачка 3) правилника, јер
исти не садрже упореди преглед стварног и књиговодственог стања пописане
имовине и обавеза.
Ревизијом је утврђено да нису покренуте активности на успостављању,
спровођењу и развоју финансијског управљања и контрола у складу са Законом о
систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске
(''Службени Гласник Републике Српске'', број 91/16) и подзаконским актима, изузев
што је Рјешењем Начелника општине од 29.04.2022. године именовано одговорно
лице за успостављање, спровођење и развој финансијског управљања и контрола.
Ревизијом је утврђено да Општина није сачинила годишњи извјештај о спровођењу
планираних активности на успостављању и развоју система финансијског
управљања и контроле за 2021. годину, како је прописано Правилником о садржају
извјештаја и начину извјештавања о систему финансијског управљања и контроле
(Службени гласник Републике Српске“, број 1/22).
Сходно горе наведеном, као и у већини тачака овог извјештаја успостављени
систем интерних контрола није функционисао на начин да обезбиједи истинито и
фер извјештавање и усклађеност са важећим законима и другим прописима.
Препоручује се Скупштини општине да донесе Стратегију развоја
локалних путева и улица у насељу и Одлуку о разврставању локалних
путева и улица у насељу у складу са чланом 10. и 13. Закона о јавним
путевима и Одлуку о категоризацији спортова, спортиста и спортских
стручњака у складу са чланом 119. Закона о спорту.
Препоручује се начелнику Општине и директору Јавне установе Центар за
социјални рад Љубиње, Дјечији вртић „Љубиње“ и Средњошколски центар
„Светозар Ћоровић“ Љубиње да обезбиједи да се попис имовине и обавеза
врши у складу са чланом 4. став (1) тачка 2) Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза и да се Извјештаји о попису имовине
и обавеза сачињавају у складу са чланом 20. став (1), тачка 1) и 3) истог
правилника.

4.

Набавке

Планом јавних набавки за 2021. годину (са измјенама и допунама плана)
планирано је провођење 39 поступака јавних набавки процијењене вриједности
882.255 КМ са порезом на додату вриједност (у даљем тексту: ПДВ), од чега два
отворена поступка (452.000 КМ), осам конкурентских захтјева (315.800 КМ) и 29
директних споразума (114.455 КМ). Планирање набавки са ПДВ-ом, није у складу
са чланом 15. став (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Српске“, број 38/14), којим је прописано да уговорни орган заснива рачунање
процијењене вриједности уговора о јавној набавци на укупном износу који ће
платити, без ПДВ-а.
Од укупно планираних набавки за 2021. годину, Општина је провела 23 поступака
уговорене вриједности од 106.212 КМ без ПДВ-а или 14%. Проведена су два
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конкурентска захтјева уговорене вриједности од 40.375 КМ и 21 директни споразум
уговорене вриједности од 65.837 КМ.
Ревизијским испитивањем обухваћено је осам поступакa проведених набавки
укупне вриједности од 65.429 КМ без ПДВ-а или 62% од проведених поступака (два
конкурентска захтјева вриједности од 40.375 КМ и шест поступака проведених
путем директног споразума вриједности од 25.054 КМ).
Ревизијом је утврђено је да дио набавки роба и услуга у Општини није проведен у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама, јер:






за набавку угља у износу од 9.900 КМ није проведен поступак јавне набавке,
што није у складу са чланом 6. Закона, којим је прописано да је уговорни
орган дужан додјељивати уговоре о јавној набавци робе, услуга и радова
примјењујући поступке дефиниране овим законом и подзаконским актима,
за набавку радова за санацију и крпљење локалних путева укупне уговорене
вриједности 13.215 КМ проведена су четири директна споразума, што није у
складу са чланом 14. став (1), 15. став (6) и 87. Закона, чиме је извршено
дијељење набавки и
Општина није на својој интернет страници објавила основне елементе
уговора за проведене поступке јавних набавки, што није у складу са чланом
75. став (2) Закона.

Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се поступци,
процедуре и избор поступака, те објављивања основних елемената
уговора проводе у складу са чланом 6, 14. став (1), 15. став (6) и 87. Закона
о јавним набавкама и чланом 75. став (2) истог закона.

5.

Припрема и доношење буџета

Скупштина општине Љубиње је 11.01.2021. године донијела Одлуку о привременом
финансирању првог квартала 2021. године, док је 25.03.2021. године донијела
Одлуку о усвајању Буџета општине Љубиње за 2021. годину у укупном износу од
1.957.900 КМ, као и Одлуку о извршењу буџета општине Љубиње за 2021. годину.
Скупштина општине је 13.12.2021. године донијела Одлуку о усвајању Ребаланса
буџета општине Љубиње за 2021. годину у укупном износу од 2.670.702 КМ, као и
Одлуку о извршењу Ребаланса буџета општине Љубиње за 2021. годину.
Приходи планирани Ребалансом буџета одобрену су у износу од 2.670.702 КМ.
Одобрена средства се распоређују на расходе за лична примања (861.450 КМ),
расходе по основу коришћења роба и услуга (404.780 КМ), расходе финансирања и
друге финансијске трошкове (24.305 КМ), субвенције (59.000 КМ), грантове (200.900
КМ), дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,
општине и градова (276.500 КМ), расходе по судским рјешењима (5.000 КМ),
трансфере између различитих јединица власти (1.000 КМ), издатке за
нефинансијску имовину (721.227 КМ), издатке за финансијску имовину (2.500 КМ),
издатке за отплату дугова (100.000 КМ) и остале издатке (14.040 КМ).
Министарству финансија Републике Српске је 15.12.2021. године у складу са
чланом 28. став (1), тачка и) Закона о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)
достављен усвојени Ребаланс буџета општине за 2021. годину, са Одлуком о
усвајању Ребаланса буџета општине Љубиње и Одлуком о извршењу Ребаланса
буџета општине Љубиње за 2021. годину.
Буџет Општине није благовремено припремљен и донесен у складу са буџетским
календаром из члана 28. Закона о буџетском систему Републике Српске.
Одступања у односу на буџетски календар, утврђена су код доношења Одлуке о
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привременом финансирању, достављања Нацрта буџета и приједлога буџета
Министарству финансија Републике Српске, као и код усвајања буџета.
Скупштина општине је у складу са чланом 195. став (3) Закона о водама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17) донијела
План утрошка новчаних средстава од посебних водних накнада и Одлуку о утрошку
средстава од посебних водних накнада у 2021. години на подручју Општине, у
складу са чланом 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи.
Након усвајања Ребаланса буџета Општине, Одлуком начелника Општине
проведена је једна реалокација средстава у оквиру Општинске управе у укупном
износу од 320 КМ.
Општина није у складу са чланом 9. став (4) Закона о фискалној одговорности у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15 и 62/18)
сачинила План за измирење неизмирених обавеза пренесених из 2020. године.
Препоручује се начелнику Општине и Скупштини општине да обезбиједе да
се:



6.

буџет припрема и доноси у складу са буџетским календаром из члана
28. Закона о буџетском систему Републике Српске,
донесе План за измирење неизмирених обавеза у складу са чланом 9.
став (4) Закона о фискалној одговорности у Републици Српској.

Финансијски извјештаји

Општина је сачинила Консолидовани финансијски извјештај за кориснике буџета
Општине Љубиње за 2021. годину у складу са чланом 26. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике
Српске“, број 15/17) и обрасце финансијских извјештаја са Напоменама доставила
Министарству финансија Републике Српске у материјалној форми 30.05.2022.
године, што није у складу са чланом 49. став (6) поменутог правилника.
Приликом сачињавања Консолидованог финансијског извјештаја за 2021. годину,
Општина није извршила консолидацију како је прописано чланом 123. Правилника
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама
за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 115/17 и
118/18), јер у Консолидовани биланс стања није извршено укључивање нето
имовине/капитала јавних предузећа под контролом Општине из њихових биланса
стања у консолидовани биланс стања, а који се односе на вриједност капитала
исказаног у билансима стања Јавних преузећа „Градска чистоћа“ д.о.о. Љубиње и
„Водовод“ д.о.о. Љубиње. Општина Љубиње је оснивач и Јавне здравствене
установе „Дом здравља“ Љубиње који од 01.01.2022. године послује у систему
Главне књиге локалног трезора Општине.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се у консолидовани
финансијски извјештај укључују сви контролисани ентитети како је
прописано одредбама члана 123. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике и да се исти достављају Министарству финансија
Републике Српске у року прописаном чланом 49. став (6) Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника.

6.1.

Извјештај о извршењу буџета

Извршење буџета Општине за период 01.01-31.12.2021. године исказано је у
обрасцу Периодични извјештај о извршењу буџета (ПИБ) и обрасцу Периодични
извјештај о извршењу по рачуноводственим фондовима (ПИФ).
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У обрасцу ПИБ исказани су буџетски приходи и примици у износу од 2.654.699 КМ,
што је за 1% ниже од одобрених Ребалансом буџета, док су буџетски расходи и
издаци исказани у износу од 2.605.480 КМ, што је за 2% ниже од одобрених
Ребалансом буџета.
У обрасцу ПИФ исказани су остварени приходи и примици, расходи и издаци (осим
прихода и расхода обрачунског карактера) у оквиру фонда 01 и представљају
укупна средства и укупну потрошњу на нивоу Консолидованог финансијског
извјештаја Општине у оквиру ГКТ.

6.1.1.

Приходи и примици

Општина је у Периодичном извјештају о извршењу по рачуноводстеним фондовима
у оквиру фонда 01 исказала укупне приходе и примитке у износу од 2.654.699 КМ.
Укупне исказане приходе и примитке у структури чине порески приходи, непорески
приходи, грантови, трансфери између или унутар јединица власти, примици за
нефинансијску имовину и остали примици.

6.1.1.1. Приходи
Укупни приходи у оквиру фонда 01 исказани су у износу од 2.550.841 КМ, а чине их
порески приходи, непорески приходи, грантови и трансфери између или унутар
јединица власти.
Порески приходи у цијелости су исказани на фонду 01 у износу од 1.925.936 КМ.
Највећим дијелом односе се на индиректне порезе прикупљене од Управе за
индиректно опорезивање БиХ (1.790.031 КМ), порезе на лична примања и приходе
од самосталних дјелатности (90.523 КМ) и порезе на имовину (44.407 КМ).
Непорески приходи у цјелости су исказани на фонду 01 у износу од 154.480 КМ, а
чине их приходи од закупа и ренте (60.214 КМ), административне накнаде и таксе
(7.524 КМ), комуналне накнаде и таксе (11.990 КМ), накнаде по разним основама
(22.706 КМ), приходи од пружања јавних услуга (27.600 КМ), новчане казне (2.555
КМ) и остали непорески приходи (21.891 КМ).
Приходи од закупа и ренте односе се на приходе од давања у закуп објеката у
износу од 4.110 КМ и земљишта у износу од 56.104 КМ.
Према достављеној писаној информацији од стране Општине, на дан 31.12.2021.
године било је закључено 75 уговора за закуп пољопривредног земљишта, од чега
су шест уговора вишегодишњи, док је 69 уговора закључено на период од једне
године. Одлуком о начину давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Општине Љубиње из 2015. године утврђени су основни критеријуми и мјерила
давања у закуп пољопривредног земљишта. Код давања у закуп пољопривредног
земљишта нису проведене активности дефинисане чланом 10. одлуке, које се
односе на доношење Правилника о поступку додјеле у закуп пољопривредног
земљишта у својини Општине, ревизију свих потписаних уговора о закупу
пољопривредног земљишта у Љубињском пољу и провођење поступака додјеле
пољопривредног земљишта путем јавног огласа прибављањем писмених понуда за
правна лица и предузетнике и јавног огласа за усмено јавно надметање за физичка
лица. У току 2021. године нису провођене активности дефинисане чланом 10.
Одлуке, јер су са правним лицима и предузетницима потписани вишегодишњи
уговори у претходном периоду, док су једногодишњи уговори са физичким лицима
закључени након обавјештења корисника у вези продужења уговора и рокова
плаћања закупнине.
Административне и комуналне накнаде и таксе остварују се у складу са Одлуком о
општинским административним таксама и Одлуком о комуналним таксама и
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Љубиње за период
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тарифама општинских администртивних и комуналних такса. Комуналне таксе
највећим дијелом чине таксе на фирму (11.389 КМ).
Накнаде по разним основама највећим дијелом се односе на накнаде за
коришћење вода (14.048 КМ), комуналних добара од општег интереса (3.643 КМ) и
средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара (2.723 КМ).
Скупштина општине је 15.06.2020. године донијела Одлуку о усвајању Плана
утрошка средстава од посебних водних накнада, којом се сва расположива
средства прикупљена по наведеном основу усмјеравају у развој инфраструктуре
водоснабдијевања за реализацију „Пројекта реконструкције пумпног постројења за
водоснабдијевање у Долу“. У Извјештају о утрошку средстава прикупљених од
посебних водних накнада за 2021. годину наведено је да су сва прикупљена
средства посебних водних накнада у износу од 37.153 КМ (прикупљена средства из
2021. године и пренесена средства из 2020. године) користила за реализацију
наведеног пројекта.
У 2021. години због малог обима прикупљених средстава није донесен Програм
кориштења средстава по основу накнаде дефинисане чланом 89. Закона о шумама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/08, 60/13 и 70/20) и План утрошка
средстава по основу накнаде дефинисане чланом 85. Закона о заштити од пожара
(„Службени гласник Републике Српске“, број 94/19).
Приходи од пружања јавних услуга чине приходи нижих буџетских корисника, а
највећим дијелом се односе на приходе ЈУ Дјечији вртић у износу од 23.190 КМ по
основу услуга боравка дјеце у вртићу и СШЦ „Светозар Ћоровић“ у износу од 3.670
КМ.
Остали непорески приходи највећим дијелом се односе на приходе Општинске
управе (11.499 КМ), ЈУ Центра за социјални рад (5.733 КМ) и СШЦ „Светозар
Ћоровић“ (3.768 КМ).
Стање распоређених јавних прихода на рачун буџета општине за период 01.0131.12.2021. године је усаглашено са Министарством финансија Републике Српске.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се код давања у закуп
пољопривредног земљишта проводе све активности дефинисане Одлуком
о начину давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Општине.
Грантови су исказани у износу од 24.179 КМ, а односе се на грантове дозначене
од грађана за суфинансирање пројеката – изградњу путева (13.714 КМ) и средства
УНДП-а за суфинансирање пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ кроз
набавке рачунарске опреме за мјесне заједнице (10.465 КМ).
Трансфери између различитих јединица власти су исказани у износу од 486.246
КМ, а највећим дијелом односе се на трансфере од Министарства здравља и
социјалне заштите Републике Српске према ЈУ Центру за социјални рад за
финансирање права из социјалне заштите (112.017 КМ), Министарства управе и
локалне самоуправе Републике Српске за неразвијене општине (84.715 КМ) и
Владе Републике Српске – Министарства финансија Републике Српске за
финансирање пројеката из Програма јавних инвестиција (258.000 КМ).
У складу са Одлуком Владе Републике Српске о одређивању приритетних
пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из
буџета у 2021. години, Министарство финансија Републике Српске је одобрило
средства Општини за реализацију пројекта „Уређење комуналне инфраструктуре у
индустријској зони Љубиње“ (190.000 КМ) и „Пројекат фекалне канализације у
насељу Дубошница у општини Љубиње“ (68.000 КМ).
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6.1.1.2. Примици
Укупни примици исказани у износу од 63.768 КМ, а чине их примици за
нефинансијску имовину и остали примици.
Примици за нефинансијску имовину исказани су у износу од 56.759 КМ, односе се
на примитке по основу продаје теретних моторних возила и опреме и продаје
градског грађевинског земљишта (тачка 6.3.1.2. извјештаја).
Остали примици исказани у износу од 7.099 КМ, највећим дијелом односе се
примитке по основу депозита и кауција у износу од 7.094 КМ.

6.1.2.

Расходи и издаци

Општина је у Периодичном извјештају о извршењу по рачуноводстеним фондовима
у оквиру фонда 01 исказала укупне расходе и издатке у износу од 2.605.840 КМ.
Укупне исказане расходе и издатке у структури чине текући расходи, трансфери
између или унутар јединица власти, издаци за нефинансијску имовину, издаци за
финансијску имовину, издаци за отплату дугова и остали издаци.

6.1.2.1. Расходи
Укупни расходи у оквиру фонда 01 исказани су у износу од 1.776.824 КМ, чине их
расходи за лична примања запослених, расходи по основу кориштења роба и
услуга, расходи финансирања и други финансијски трошкови, субвенције, грантови,
дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина
и градова, расходи по судским рјешењима и трансфери између и унутар јединица
власти.
Расходи за лична примања запослених исказани су у износу од 826.865 КМ.
Односе се на расходе за бруто плате, расходе за бруто накнаде трошкова и
осталих личних примања запослених по основу рада и осталих накнада плата и
расходе за отпремнине и једнократне помоћи (бруто).
Расходи за бруто плате исказани су у износу од 703.670 КМ. Чине их расходи за
основну плату (434.249 КМ), расходи за увећање основне плате (29.111 КМ), порез
на плату (9.510 КМ) и збирни доприноси (230.800 КМ).
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по
основу рада исказани су износу од 117.951 КМ. Највећим дијелом чине их накнаде
за превоз на посао и са посла (7.869 КМ), накнаде за топли оброк (48.668 КМ),
регрес (13.500 КМ), порез на накнаде (6.423 КМ) и збирни доприноси (35.821 КМ).
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) исказани су у износу од 5.244
КМ, а односе се на отпремнине по колективном уговору (5.044 КМ) и новчане
помоћи у случају теже болести (200 КМ).
Лична примања запослених у Општинској управи дефинисана су Одлуком о
платама и другим примањима функционера општине Љубиње, Правилником о
платама, накнадама и осталим примањима запослених у Општинској управи
општине Љубиње („Службене гласник општине Љубиње“, број 1/18), Уредбом о
накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном
сектору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) и
Одлуком о висини накнаде трошкова за службена путовања у земљи и
иностранству за запослене у Републици Српској („Службени гласник Републике
Српске“, број 57/21).
Правилник о платама, накнадама и осталим примањима запослених у Општинској
управи општине Љубиње, на основу кога је вршен обрачун плата и накнада није
усклађен са Посебним колективним уговором за запослене у области локалне
самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 20/17,
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85/18, 86/18, 21/20, 21/21 и 69/21), у дијелу који се односи на коефицијенте за
поједине платне групе (члан 7. правилника) и новчане помоћи запосленим и
члановима породице (члан 17. правилника).
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се Правилник о
платама, накнадама и осталим примањима запослених у Општинској
управи општине Љубиње усклади са Посебним колективним уговором за
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске и да се обрачун
плата и накнада врши у складу са истим.
Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 392.924
КМ. Односе се на расходе по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих и транспортних услуга, режијског материјала, материјала за
посебне намјене, текућег одржавања, путовања и смјештаја, стручних услуга,
услуга одржавања јавних површина и заштите животне средине и осталих
некласификованих расхода.
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних
услуга исказани у износу од 68.437 КМ. Највећим дијелом чине их расходи за
утрошак електричне енергије (12.340 КМ), угља (11.150 КМ), дрвета (2.167 КМ)
услуге водовода и канализације (6.957 КМ), услуге дератизације (3.500 КМ), услуге
обезбјеђења имовине (1.825 КМ), услуге коришћења фиксног телефона (5.863 КМ),
услуге коришћења мобилног телефона (4.919 КМ), услуге коришћења интернета
(7.707 КМ) и поштанске услуге (3.539 КМ).
Расходи за режијски материјал исказани су у износу од 15.082 КМ. Највећим
дијелом односе се на расходе за компјутерски материјал (1.075 КМ), обрасце и
папир (5.003 КМ), остали канцеларијски материјал (2.302 КМ), хемијски материјал
за одржавање чистоће (2.845 КМ), службена гласила (1.927 КМ) и стручне часописе
(693 КМ).
Расходи за материјал за посебне намјене исказани су у износу од 9.288 КМ.
Највећим дијелом се односе на расходе за набавку хране и материјала за потребе
ЈУ Дјечији вртић у износу од 6.021 КМ.
Расходи за текуће одржавање исказани су у износу од 25.215 КМ. Највећим
дијелом чине их расходи за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја
(13.607 КМ), остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање осталих
грађевинских објеката (1.203 КМ), остале услуге и материјал за текуће поправке и
одржавање зграда (2.758 КМ) и текуће одржавање превозних средстава (4.568 КМ).
У оквиру расхода за одржавање превозних средстава извршено је евидентирање
набавке ауто-гума у износу од 928 КМ, што није у складу са чланом 59. став (5), (6).
(7) и (8) и чланом 110. 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).
Расходи по основу путовања и смјештаја исказани су у износу од 7.827 КМ.
Највећим дијелом их чине расходи Општинске управе по основу утрошка нафте и
нафтних деривата (6.659 KM).
Расходи за стручне услуге исказани су у износу од 33.851 КМ. Највећим дијелом
односе се на расходе за услуге платног промета банке (4.882 КМ), осигурања
возила (1.723 КМ), осигурања запослених (1.307 КМ), услуге штампања, графичке
обраде, копирања, увезивања и сл. (1.678 КМ), услуге информисања и медија
(1.820 КМ), адвокатске услуге (3.591 КМ), услуге вјештачења (1.091 КМ), услуге
одржавање рачунарских програма (2.527 КМ), трошкове одржавања лиценци (3.981
КМ), услуге израде елабората и студија (1.281 КМ), услуге израде пројектне
документације (2.533 КМ) и остале струче услуге (4.421 КМ).
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У оквиру расхода за стручне услуге евидентирани су расходи по основу уговора о
дјелу, коју су закључени ради услуга вјештачења и израде елабората и студија,
чиме су расходи за стручне услуге прецијењени, а расходи за бруто накнаде за рад
ван радног односа потцијењени у износу од 2.091 КМ, што није у складу са чланом
92. став (8) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике.
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине
исказани су у износу од 101.004 КМ, чине их расходи за услуге одржавања зелених
површина (12.093 КМ), услуге чишћења јавних површина (33.595 КМ), утрошак
електричне енергије на јавним површинама (20.322 КМ), утрошак воде на јавним
површинама (18.000 КМ) и услуге одржавања јавних површина (16.994 КМ).
У оквиру расхода за услуге одржавања јавних површина и заштите животне
средине евидентирани су расходи по основу уговора о дјелу, коју су закључени
ради услуга чишћења и одржавања јавних површина, чиме су расходи за услуге
одржавања јавних површина и заштите животне средине и финансијски резултат
прецијењени, а расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа потцијењени у
износу од 8.592 КМ, што није у складу са чланом 92. став (9) Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике.
Такође, у оквиру расхода за услуге утрошка воде на јавним површинама
евидентирани су расходи по основу уплате Општине, Зависном предузећу
„Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за дуговања Јавног предузећа „Водовод“
д.о.о. Љубиње у износу од 18.000 КМ. У 2016. години, Скупштина општине је
усвојила План и роковник активности на превазилажењу новонастале ситуације у
ЈП „Водовод“ Љубиње на основу којег је Општина закључила Уговор о преузимању
дуга за електричну енергију према ЗП „Електро-Херцеговина“ у износу од 180.000
КМ (120 мјесечних рата). Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите
животне средине су прецијењени, а остали издаци су потцијењени у износу од
18.000 КМ, што није у складу са чланом 92. став (9) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.
Остали некласификовани расходи исказани су у износу од 132.220 КМ. Највећи дио
ових расхода се односи на расходе по основу бруто накнада скупштинским
посланицима и одборницима (60.515 КМ), расходе за бруто накнаде волонтерима
(20.696 КМ), бруто накнаде члановима комисија и радних група (4.752 КМ), расходе
по основу репрезентације у земљи (3.974 КМ), расходе по основу организације
пријема, манифестација и сл. (7.145 КМ), поклона (7.786 КМ), расходе по основу
пореза на терет послодавца (8.324 КМ) и остале непоменуте расходе (13.737 КМ).
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа су потцијењени у износу од
10.683 КМ, док су расходи за стручне услуге (2.091 КМ) и расходи за услуге
одржавања јавних површина и заштите животне средине прецијењени (8.592 КМ),
због евидентирања расхода по основу уговора о дјелу на поменутим расходима,
што није у складу са чланом 92. став (8) и (9) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:


евидентирање набавке ауто-гума врши у складу са чланом 59. став
(5), (6), (7) и (8) и чланом 110. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике,
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класификација расхода по основу уговора о дјелу врши у складу са
чланом 92. став (10) Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.

6.1.2.2. Расходи финансирања и други финансијски трошкови
Расходи финансирања и други финансијски трошкови исказани су у износу од
23.438 КМ, а највећим дијелом се односе на расходе по основу камата на
примљене зајмове у земљи (23.229 КМ).

6.1.2.3. Субвенције
Субвенције су исказане у износу од 58.004 КМ, највећим дијелом односе се на
субвенције за стручно оспособљавање лица на подручју Општине ради лакшег
покретања самосталних бизниса и самозапошљавања (41.190 КМ), те учешће
Општине у суфинансирању пословних планова „Производња поврћа на територији
општине Љубиње“ (12.996 КМ) и „Укључивање руралног становништа у пчеларску
производњу“ (680 КМ).
Општина је са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске закључила 19.07.2021. године Споразум о суфинансирању
пословног плана „Производња поврћа на територији општине Љубиње“. Пословни
план се проводи путем Јединице за координацију пољопривредних пројеката, а
Министарство се обавезује да ће обезбједити суфинансирање у износу 78.238 КМ
(из кредита којег је Република Српска добила од Међународног фонда за
пољопривредни развој), а остатак учешћа у обавези је да обезбједи локална
заједница. Општина је по том основу Јединици за координацију пољопривредних
пројеката уплатила износ од 12.996 КМ. Евидентирање наведене уплате није
извршено у складу са чланом 102. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, јер наведена
уплата по основу Споразума о суфинансирању пословног плана „Производња
поврћа на територији општине Љубиње“ нема карактер субвенције, већ трансфера
између различитих јединица власти, због чега су субвенције нефинансијским
субјектима у области пољопривреде, водопривреде и шумарства прецијењене, а
трансфери између различитих јединица власти потцијењени у износу од 12.996 КМ.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се субвенције
евидентирају у складу са чланом 94. Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.

6.1.2.4. Грантови
Грантови су исказани у износу од 200.498 КМ, а односе се на текуће грантове у
земљи.
Текуће грантове у земљи највећим дијелом чине текући грантови политичким
организацијама и удружењима (3.000 КМ), хуманитарним организацијама и
удружењима (21.800 КМ), спортским и омладинским организацијама и удружењима
(60.445 КМ), етничким и вјерским организацијама и удружењима (3.800 КМ),
организацијама и удружењима у области образовања, научно-истраживачке
дјелатности, културе и информација (11.900 КМ), организацијама и удружењима у
области економског и привредног развоја (30.000 КМ), непрофитним субјектима у
земљи (24.983 КМ) и јавним нефинансијским субјектима у области образовања,
научно-истраживачке дјелатности, културе, информација, здравства, социјалне
заштите, заштите животне средине и комуналне дјелатности (21.570 КМ).
Општина није донијела интерне акте којим би се дефинисала правила, критеријуми
и јавно оглашавање приликом расподјеле средстава гранта.
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Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се код додјеле
грантова дефинишу правила и критеријуми за расподјелу средстава.

6.1.2.5. Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике, општина и градова
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина
и градова исказане су у износу од 269.567 КМ, а чине их текуће дознаке које се
исплаћују од стране ЈУ Центра за социјални рад Љубиње корисницима социјалне
заштите (235.577 КМ) и текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
Општине (33.990 КМ).
Текуће дознаке које се исплаћују од стране ЈУ Центра за социјални рад
корисницима социјалне заштите највећим дијелом односе се на сталну новчану
помоћ која се исплаћује штићеницима установа социјалне заштите (18.212 КМ),
додатак за помоћ и његу другог лица (160.799 КМ), једнократне новчане помоћи
(1.219 КМ) и остале текуће дознаке (55.347 КМ).
У оквиру осталих текућих дознака евидентиране су дознаке установама социјалне
заштите за смјештај штићеника у износу од 28.500 КМ, што није у складу са чланом
96. став (1) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плата за буџетске кориснике. Због наведеног, остале текуће
дознаке су прецијењене, а дознаке установама социјалне заштите за смјештај
штићеника потцијењене у износу од 28.500 КМ.
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Општине односе се на
помоћи ученицима, студентима и појединцима у области науке и културе (9.620
КМ), помоћи породици, дјеци и младима (8.600 КМ) и остале текуће дознаке
грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова (15.770 КМ).
Остале текуће дознаке грађанима највећим дијелом чине помоћи за лијечење
дјеце, помоћи код санирања породичних кућа од посљедица пожара, помоћи за
трошкове транспорта болесних на лијечење и набавку лијекова, те исплате
приликом закључења брака у Општини Љубиње на основу Скупштинске Одлуке о
наградама за заснивање брака у Општини из 2013. године.

6.1.2.6. Расходи по судским рјешењима
Расходи по судским рјешењима исказани су у износу од 4.534 КМ. Односе се на
трошкове поступка оцјене способности лица смјештених у здравственој установи
Соколац по судским рјешењима.

6.1.2.7. Трансфери између и унутар јединица власти
Трансфери између различитих јединица власти исказани су у износу од 994 КМ,
а највећим дијелом односе се на обавезе по основу Записника Пореске управе о
обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода.
Исказани трансфери између различитих јединица власти су потцијењени у износу
од 12.996 КМ (тачка 6.1.2.3. извјештаја).

6.1.2.8. Издаци
Издаци су исказани у износу од 828.656 КМ, а односе се на издатке за
нефинансијску имовину (718.320 КМ), финансијску имовину (2.500 КМ), отплату
дугова (98.656 KM) и остале издатке (9.180 KM).
Издаци за нефинансијску имовину односе се на издатке за изградњу и
прибављање зграда и објеката (361.663 КМ), за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (338.123 КМ) и издатке за набавку
постројења и опреме (18.534 КМ).
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Љубиње за период
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Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката највећим дијелом се односе
на изградњу и прибављање путева (312.918 КМ), док се издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката највећим дијелом
односе на резервисана средства за реализацију Пројекта „Уређења комуналне
инфраструктуре у индустријској зони Љубиње“ (200.000 КМ) и „Пројекта фекалне
канализације у насељу Дубошница у општини Љубиње“ (70.000 КМ), као и на
издатке за реконструкцију вањског освјетлења и тротоара (32.551 КМ).
Издаци за финансијску имовину односе се на оснивачки улог Општине за оснивање
Јавног предузећа „Градска чистоћа“ д.о.о. Љубиње (2.500 КМ).
Издаци за отплату дугова у цјелости се односе на издатке за отплату главнице
примљених зајмова у земљи (Raiffesen Bank d.d. BiH Сарајево 57.666 КМ и
UniCredit Bank а.д. Бања Лука 36.391 КМ) и издатке за отплату обавеза по кредиту
Свјетске банке према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у
износу д 4.599 КМ. Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи су
прецјењени, док су издаци за отплату дуга према другим јединицама власти
потцијењени у износу од 4.599 КМ, јер издаци за отплату обавеза по кредиту
Свјетске банке према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске нису евидентирани у складу са чланом 117. Правилника о
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике (тачка 6.3.2.1. извјештаја).

6.1.3.

Буџетски резултат (суфицит/дефицит)

Буџетски суфицит текућег периода исказан је у обрасцу ПИБ у износу 152.456 КМ,
а представља разлику између бруто буџетског суфицита (814.017 КМ) и нето
издатака за нефинансијску имовину исказаних у негативном износу (661.561 КМ).
Бруто буџетски суфицит представља разлику између буџетских прихода (2.590.841
КМ) и буџетских расхода (1.776.824 КМ), а нето издаци за нефинансијску имовину
исказани у негативном износу, представљају разлику између примитака и издатака
за нефинансијску имовину.

6.1.4.

Нето финансирање

Нето финансирање је исказано у износу од 24.165 КМ и представља збир осталих
примитака (7.099 КМ) и расподјеле суфицита из ранијих година (127.402 КМ),
умањено по основу издатака за финансијску имовину (2.500 КМ), отплату дугова
(98.656 КМ) и осталих издатака (9.180 КМ).

6.1.5.

Разлика у финансирању

Разлика у финансирању исказана је у износу од 176.621 КМ, а настала је као
разлика између исказаних буџетских прихода и примитака у износу од 2.654.699
КМ, суфицита из ранијег периода у износу од 127.402 КМ и исказаних буџетских
расхода и издатака у износу од 2.605.480 КМ.

6.2.

Биланс успјеха

6.2.1.

Приходи

Приходи у Билансу успјеха исказани у износу од 2.642.569 КМ, а чине их порески и
непорески приходи, грантови, приходи обрачунског карактера и трансфери између
различитих јединица власти. Образложења пореских, непореских прихода,
грантова и трансфера дата су под тачком 6.1.1. извјештаја.
Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 51.728 КМ, а највећим
дијелом односе се на обрачунске приходе од усклађивања вриједности имовине
(31.141 КМ), добитке од продаје имовине (15.684 КМ), помоћи у натури (6.219 КМ),
остале приходе обрачунског карактера (26.087 КМ) и приходе обрачунског
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карактера по основу пореских и других фискалних прописа исказаних у негативном
износу од 27.403 КМ.
Приходи обрачунског карактера по основу усклађивања вриједности имовине
(28.428 КМ) и пореских и других фискалних прописа су исказани на основу
Извјештаја из јединствене евиденције Пореске управе Републике Српске о
пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01-31.12.2021. године, у складу
са чланом 13. став (4) Правилника о систему пореског књиговодства у Републици
Српској и Упутства о примјени МРС ЈС 23 – Приходи од трансакција које нису
трансакције размјене.
Помоћи у натури односе се на донацију материјала за санацију игралишта од
Фондације Мозаик (1.500 КМ) и донације физичких лица за бетонирање локалних
путева (4.719 КМ).
Остали приходи обрачунског карактера у износу од 24.245 КМ односе се на
обрачунске приходе од процјене и евидентирања градског грађевинског земљишта
намијењеног продаји.
Приходи обрачунског карактера су потцијењени, а трајни извори прецијењени у
износу од 17.020 КМ, због евидентирања донираних књига на трајним изворима,
умјесто на приходима обрачунског карактера, што није у складу са чланом 137.
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике (тачка 6.3.2.2. извјештаја).
6.2.2. Расходи
Расходи у Билансу успјеха исказани су у износу од 2.541.554 КМ, а чине их текући
расходи, расходи обрачунског карактера и трансфери између различитих јединица
власти. Образложења текућих расхода и трансфера између различитих јединица
власти дата су у тачки 6.1.2. извјештаја.
Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 764.730 КМ, а највећим
дијелом чине их расходи по основу амортизације (730.614 КМ), финансијски
расходи обрачунског карактера (3.464 КМ), расходи од усклађивања вриједности
имовине (18.524 КМ) и губици од продаје имовине (12.128 КМ).
Расходи по основу амортизације исказани су у Општинској управи у износу од
715.396 КМ, односе се на расходе по основу амортизације зграда и грађевинских
објеката (655.608 КМ) и постројења и опреме (59.708 КМ).
Финансијски расходи обрачунског карактера односе се на обрачунате негативне
курсне разлике на кредитне обавезе.
Расходи од усклађивања вриједности имовине односе се на обрачунске расходе
евидентиране по основу Извјештаја из јединствене евиденције Пореске управе
Републике Српске о пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01 –
31.12.2021. године.

6.2.2.

Финансијски резултат

У Билансу успјеха као разлика прихода (2.642.569 КМ) и расхода (2.541.554 КМ)
исказан је финансијски резултат у износу од 101.015 КМ. По налазу ревизије,
финансијски резултат текуће године због неисказивања прихода обрачунског
карактера је потцијењен у износу од 17.020 КМ (тачка 6.2.1. извјештаја).

6.3.

Биланс стања

У Билансу стања Општине на дан 31.12.2021. године, исказана је укупна актива
нето вриједности 17.440.584 КМ (бруто вриједности 36.595.195 КМ и исправке
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Љубиње за период
01.01-31.12.2021. године

23

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

вриједности 19.154.611 КМ), коју чине пословна актива нето вриједности 16.942.437
КМ и ванбилансна актива у износу од 498.147 КМ.

6.3.1.

Пословна актива

Пословна актива исказана је у износу од 36.097.048 КМ бруто вриједности,
исправке вриједности 19.154.611 КМ и нето вриједности 16.942.437 КМ, односи се
на текућу имовину и сталну имовину.

6.3.1.1.

Текућа имовина

Текућа имовина исказана је у износу од 1.654.654 КМ бруто вриједности, 350.963
КМ исправке вриједности и 1.303.691 КМ нето вриједности. Односи се на
краткорочну финансијску имовину и разграничења и нефинансијску имовину у
текућим средствима.
Краткорочна финансијска имовина и разграничења односе се на готовину и
готовинске еквиваленте, краткорочна потраживања и краткорочну финансијску
имовину и разграничења између или унутар јединица власти.
Готовина и готовински еквиваленти исказани су у укупном износу од 894.797 КМ
и у цјелости се односе на готовину на банковним рачунима код комерцијалних
банака. Стања новчаних средстава исказана у финансијским извјештајима
Општине су потврђена на дан 31.12.2021. године изводима банака о промјенама
средстава на рачуну и независним конфирмацијама.
Краткорочна потраживања су исказана у бруто износу од 427.519 КМ, исправке
вриједности од 344.629 КМ и нето износу од 82.890 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 доспијевају на наплату у року до годину дана, по
основу пореза на додату вриједност и остала краткорочна потраживања.
Потраживања по основу продаје и извршених услуга исказана су у износу од 806
КМ, односе се на потраживања по основу боравка дјеце Дјечијег вртића (706 КМ) и
Територијалне ватрогасне јединице по основу извршених услуга (100 КМ).
Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе исказана су
у нето износу од 76.003 КМ, односе се на потраживања за ненаплаћене остале
порезе (16.631 КМ), за ненаплаћене приходе од финансијске и нефинансијске
имовине (15.516 КМ) и потраживања за ненаплаћене накнаде и таксе (43.856 КМ),
док су спорна и коригована потраживања за ненаплаћене порезе исказана у износу
од 101.599 КМ, а за ненаплаћене непореске приходе исказана у износу од 231.769
КМ. Потраживања за ненаплаћене остале порезе, као и спорна и коригована
потраживања за ненаплаћене порезе су евидентирана на основу Извјештаја из
Јединствене евиденције Пореске управе Републике Српске о пријављеним и
уплаћеним порезима за период 01.01-31.12.2021. године.
Потраживања за ненаплаћене приходе од финансијске и нефинансијске имовине
односе се на потраживања од закупа пословних простора (9.242 КМ) и
потраживања за закуп пољопривредног земљишта (6.274 КМ), док се потраживања
за накнаде и таксе односе се на потраживања по основу комуналних накнада
(43.168 КМ) и закупа градског грађевинског земљишта за киоске (688 КМ). Спорна и
коригована потраживања за наведене накнаде исказана су у износу од 231.769 КМ,
од чега се на потраживања за комуналну накнаду односи 133.062 КМ, за закуп
пословних простора 46.920 КМ, пољопривредног земљишта 50.160 КМ и закуп
градског грађевинског земљишта 1.627 КМ.
Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе за које је
продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана исказана су
24

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Љубиње за период
01.01-31.12.2021. године

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

у нето износу од 2.749 КМ, а највећим дијелом односе се на потраживања за порез
на лична примања (2.184 КМ) и комуналне таксе на фирму (558 КМ). Наведена
потраживања су евидентирана на основу Извјештаја из Јединствене евиденције
Пореске управе Републике Српске о пријављеним и уплаћеним порезима за
период 01.01-31.12.2021. године.
Потраживања по основу пореза на додату вриједност исказана су у износу од 1.779
КМ, а односе се на потраживања за порез на додату вриједност по основу
реализације пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“.
Остала краткорочна потраживања су исказана у нето износу од 1.553 КМ, од чега
највећим дијелом се односе на потраживања Општинске управе (827 КМ) и СШЦ
„Светозар Ћоровић“ (710 КМ).
Краткорочна финансијска имовина и разграничења између или унутар
јединица власти исказана је у нето износу од 307.588 КМ. Највећим дијелом
односе се на потраживања од Министарства финансија Републике Српске по
основу средстава јавних инвестиција из 2021. године за реализацију пројекта
„Уређење комуналне инфраструктуре у индустријској зони Љубиње“ (190.000 КМ) и
„Пројекта фекалне канализације у насељу Дубошница у општини Љубиње“ (68.000
КМ), од Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске по основу
гранта за неразвијене јединице локалне самоуправе (21.150 КМ), од Министарства
здравља и социјалне заштите Републике Српске по основу Закона о социјалној
заштити за суфинансирање социјалних давања (19.777 КМ), по основу расподјеле
прихода на дан извјештавања (7.089 КМ) и потраживања Народне библиотеке по
основу трансфера од Министарства просвјете и културе Републике Српске (1.020
КМ).
Нефинансијска имовина у текућим средствима исказана је у нето износу од
18.416 КМ, а односи се на двособан стан у стамбено-пословној згради Трг
Немањића бр. 1 у Љубињу који је намијењен продаји. Одлуком Скупштине општине
од 25.03.2021. године одобрена је продаја службеног стана у власништву Општине.
Због рјешавања кадровских питања љекара Дома здравља, Скупштина општине је
13.08.2021. године донијела Одлуку о реновирању двособног стана за наведене
потребе, те је потребно извршити рекласификацију наведене имовине.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се евидентирање
сталне имовине намијењене продаји врши у складу са чланом 43. став (3)
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени
контног плана за буџетске кориснике.

6.3.1.2. Стална имовина
Стална имовина исказана је у укупном износу од 34.442.394 КМ бруто
вриједности, 18.803.648 КМ исправке вриједности и 15.638.746 КМ нето
вриједности. Односи се на дугорочну финансијску имовину и разграничења и
нефинансијску имовину у сталним средствима.
Дугорочна финансијска имовина и разграничења исказана је у нето износу од
85.388 КМ, а односи се на акције и учешћа у капиталу, потраживања за порезе и
доприносе и непореске приходе за које је продужен рок плаћања и дугорочна
разграничења.
Акције и учешћа у капиталу исказане су у износу од 10.000 КМ, а односе се на
акције и учешћа у капиталу у јавним предузећима (2.500 КМ) и у осталим домаћим
јавним нефинансијским субјектима (7.500 КМ).
Акције и учешћа у капиталу у јавним предузећима односе се на оснивачки улог у
Јавном предузећу „Градска чистоћа“ д.о.о. Љубуиње у складу са чланом 9. Одлуке
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Скупштине општине Љубиње о оснивању јавног предузећа. Оснивачки улог
предузећа износи 2.500 КМ у новцу и представља улог оснивача Општине Љубиње
са 100% удјелом. У оквиру акција и учешћа у капиталу у јавним предузећима није
исказано учешће у капиталу у Јавном предузећу „Водовод“ д.о.о Љубиње у износу
од 26.933 КМ. У складу са Рјешењем о регистрацији Окружног привредног суда у
Требињу од 08.09.2019. године, уписани (уговорени) капитал исказан је у износу од
24.933 КМ, док је уплаћени капитал од стране Општине исказан у износу од 2.000
КМ. Уписани и уплаћени капитал није евидентиран на билансној позицији акција и
учешћа у капиталу у износу од 26.933 КМ, чиме је билансна позиција акција и
учешћа у капиталу и трајних извора средстава потцијењена, што није у складу са
чланом 61. став (4) Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике.
Акције и учешћа у капиталу у осталим домаћим јавним нефинансијским
субјектима односе се на оснивачки улог Општине у Агенцији за финансијскокњиговодствене и правне послове Љубиње (5.000 КМ) и Агенцији за развој малих и
средњих предузећа Љубиње (2.500 КМ).
Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен рок
плаћања исказана су у нето износу од 388 КМ, односе се на потраживања
евидентирана на основу Извјештаја из јединствене евиденције Пореске управе
Републике Српске о пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01.31.12.2021. године.
Дугорочна разграничења исказана су у износу од 75.000 КМ, а односе се на
разграничења по основу Уговора о преузимању дуга закљученог 26.02.2016. године
између МХ ЕРС МП а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, ЈП
„Водовод“ а.д. Љубиње и Општине Љубиње, којом је Општина преузела дуг од ЈП
„Водовод“ а.д. Љубиње према ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, са стањем
на дан 26.02.2016. године у износу од 180.000 КМ.
Нефинансијска имовина у сталним средствима исказана је у износу од
34.357.006 КМ бруто вриједности, 18.803.648 КМ исправке вриједности и 15.553.358
КМ нето вриједности. Чине је произведена стална имовина, драгоцјености,
непроизведена стална имовина и нефинансијска имовина у сталним средствима у
припреми.
Произведена стална имовина исказана је у нето износу од 8.754.041 КМ, а чине ју
зграде и објекти, постројења и опрема и нематеријална произведена имовина.
Зграде и објекти исказани су у износу од 8.167.206 КМ нето вриједности. Током
године Општина је вршила улагања у изградњу, адаптацију и санацију објеката.
Вриједност зграда и објеката највећим дијелом повећана је због улагања у путну
инфраструктуру, асфалтирање путева и санација и реконструкција путева и
градских улица (101.497 КМ), вањску расвјету и уређење простора (6.817 КМ),
пренос са припреме улагања у водовод по пројекту „Модернизација пумпне
станице До Општина Љубиње“ (350.938 КМ) и пренос улагања на спортскорекреативне терене са средстава у припреми (2.132 КМ).
Вриједност зграда и објеката највећим дијелом смањена је због продаје стамбеног
контејнера (6.424 КМ), помоћних и пословних објеката (154.110 КМ) и обрачуна
амортизације у текућем периду (657.182 КМ) примјеном линеарне методе
обрачуна. У складу са Одлуком Скупштине општине Љубиње од 28.05.2021. године
о начину и условима продаје грађевинског земљишта, помоћних и пословних
објеката у привреди, извршена је продаја помоћног објекта у привреди површине
108 м2 и пословног објекта у привреди површине 360 м2, као и једног стамбеног
контејнера.
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Према достављеним информацијама, Општина је издала у закуп пословни простор
површине 32м2 (у оквиру нове аминистративне зграде Општине), као и 15
канцеларија укупне површине 391 м2 у старој згради Општине. Имовина која је дата
у закуп није исказана као инвестициона имовина, 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.
Постројења и опрема исказани су у износу 489.598 КМ нето вриједности. У 2021.
години Општина је вршила улагања у постројења и опрему. Вриједност опреме
највећим дијелом повећана је због набавке рачунарске опреме (13.976 КМ), остале
комуникационе опреме (1.122 КМ), школских и библиотечких књига (18.712 КМ) и
осталог намјештаја и инвентара (790 КМ).
Вриједност опреме највећим дијелом смањена је због продаје теретних моторних
возила (98.000 КМ), опреме – контејнера цивилне заштите (4.500 КМ) и обрачуна
амортизације у текућем периоду у износу од 73.431 КМ, примјеном линеарне
методе обрачуна. У складу са Одлуком Скупштине општине Љубиње од
19.02.2021. године о одобравању продаје теретних моторних возила и опреме у
власништву Општине, извршена је продаја теретних моторних возила, контејнера и
војне кухиње.
Нематеријална произведена имовина исказана је у износу од 97.237 КМ нето
вриједности, највећим дијелом односи се на шумско привредну основу (29.817 КМ)
и просторни план Општине (36.270 КМ).
Непроизведена стална имовина исказана је у износу од 6.640.485 КМ нето
вриједности, а односи се на вриједност земљишта (4.639.731 КМ) и осталих
природних добара - шума (2.000.754 КМ). Вриједност осталог градског грађевинског
земљишта у ревидираној години смањена је у износу од 15.319 КМ по основу
продаје.
У Главној књизи трезора Општине, земљиште је класификовано као
пољопривредно земљиште, градско-грађевинско земљиште и шуме како је
предвиђено Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за буџетске кориснике. Вриједност градског-грађевинског
земљишта исказана је у износу од 496 КМ. Општина није предузела активности у
циљу укњижавања у земљишне књиге градског-грађевинског земљишта у
власништву Општине у складу са Законом о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број 124/08, 03/09, 58/09, 95/11, 60/15, 107/19, 01/21 и 119/21).
У складу са Одлуком Скупштине општине Љубиње од 28.05.2021. године о начину
и условима продаје градског-грађевинског земљишта, помоћних и пословних
објеката у привреди, извршена је продаја градског-грађевинског земљишта у
износу од 24.245 КМ.
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми исказана је у
износу од 158.752 КМ, а највећим дијелом се односи на остале објекте у припреми
исказане у износу од 157.801 КМ. Остали објекти у припреми највећим дијелом
односе се на пројекат наводњавања Конацпоља (97.437 КМ) и објекат пречистача
за канализацију (42.709 КМ).
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се:


у оквиру позиције акције и учешћа у капиталу изврши евидентирање
учешћа у капиталу Јавног предузећа „Водовод“ д.о.о. Љубиње, у
складу са чланом 61. став (4) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за
буџетске кориснике,
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6.3.2.

имовина која је дата у закуп евидентира као инвестицона имовина у
складу
са
чланом
29.
Правилника
о
рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике и захтјевима МРС ЈС 16 – Инвестициона
имовина,
у оквиру помоћне евиденције за нефинансијску имовину у сталним
средствима, градско-грађевинско земљиште евидентира по
листовима непокретности (појединачним парцелама), површинама и
вриједности појединачних парцела.

Пословна пасива

Пословна пасива је исказана у износу од 16.942.437 КМ, а односи се на обавезе и
разграничења и властите изворе.

6.3.2.1. Обавезе и разграничења
Обавезе и разграничења исказане су у износу од 925.881 КМ, а односе се на
краткорочне обавезе и разграничења (304.679 КМ) и дугорочне обавезе и
разграничења (621.202 КМ).
Краткорочне обавезе и разграничења се односе на краткорочне финансијске
обавезе, обавезе за лична примања запослених, обавезе из пословања, обавезе
за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите, краткорочна
резервисања и разграничења, остале краткорочне обавезе и краткорочне обавезе
и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти.
Краткорочне финансијске обавезе исказане су у износу од 108.470 КМ, а односе се
на обавезе по краткорочним зајмовима (5.000 КМ) и обавезе по дугорочним
зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана (103.470 КМ).
Обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана,
највећим дијелом чине обавезе по дугорочним зајмовима према UniCredit Bank а.д.
Бања Лука (38.531 КМ) и Raiffesen Bank d.d. BiH Сарајево (59.979 КМ).
Обавезе за лична примања запослених исказане су у износу од 86.687 КМ, а
односе се на обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата (78.393
KM) и обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених
по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи (8.294 КМ).
Обавезе из пословања исказане су у износу од 90.622 КМ, а највећим дијелом се
односе на обавезе Општинске управе у износу од 69.480 КМ, од чега према
добављачима за набавку роба и услуга (16.629 КМ), за набавку сталне имовине
(32.551 КМ), према физичким лицима у земљи (16.547 КМ) и обавезе за порезе и
доприносе на терет послодавца (3.753 КМ).
Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите исказане су у
износу од 18.151 КМ и односе се на обавезе за дознаке на име социјалне заштите
које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова.
Општина је на дан 31.12.2021. године исказала краткорочне обавезе у износу од
304.679 КМ, које су до истека рока за израду и достављање годишњих
финансијских извјештаја измирене у износу од 115.230 КМ.
Дугорочне обавезе и разграничења исказани су у износу од 621.202 КМ, односе
се на дугорочне обавезе по зајмовима и на остале дугорочне обавезе.
Дугорочне обавезе по зајмовима исказане су у износу од 439.327 КМ, односе се на
дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од банака (UniCredit Bank а.д. Бања
Лука 30.376 КМ и Raiffesen Bank d.d. BiH Сарајево 369.262 КМ) и дугорочне обавезе
према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (39.689 КМ).
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Уговором о кредиту који је закључен 30.09.2013. године са UniCredit Bank а.д. Бања
Лука, Општина се кредитно задужила за износ од 300.000 КМ. На дан 31.12.2021.
године извршен је пренос краткорочног доспјећа кредита за 2022. годину у износу
од 38.531 КМ.
Уговором о кредиту који је закључен 24.04.2018. године са Raiffesen Bank d.d. BiH
Сарајево, Општина се кредитно задужила за износ од 600.000 КМ. На дан
31.12.2021. године извршен је пренос краткорочног доспјећа кредита за 2022.
годину у износу од 59.979 КМ.
Уговором о кредиту који је закључен 04.04.2021. године са Владом Републике
Српске коју заступа директор канцеларије Републике Српске за координацију
пројеката Свјетске банке за реконструкцију и обнову Републике Српске, Општина
се кредитно задужила за износ од 66.111,13 US$. На дан 31.12.2021. године
извршен је пренос краткорочног доспјећа кредита за 2022. годину у износу од 4.960
КМ. Дугорочне обавезе по кредиту Свјетске банке према Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде су прецијењене, а дугорочне обавезе и
разграничења из трансакција са другим јединицама власти потцијењене су у износу
од 39.689 КМ, јер наведене обавезе по основу дугорочног кредита нису
класификоване у складу са чланом 76. Правилника о буџетским класификацијама,
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.
Остале дугорочне обавезе исказане су у износу од 181.875 КМ, а највећим дијелом
односе се на обавезе општине према предузећу „Елнос БЛ“ д.о.о. Бања Лука
(106.875 КМ).
Општина је 02.04.2018. године са „Елнос БЛ“ д.о.о. Бања Лука закључила Уговор о
модернизацији јавне расвјете у градској дворани и модернизацији система јавне
расвјете и одржавања у погону и сервису уређаја јавне расвјете у Општини у
износу од 250.643 КМ, на начин да ће наведену обавезу измирити у 92,4 једнаке
мјесечне рате.
Општина је са закашњењем (14.06.2022. године) објавила извјештај о стању дуга и
гаранцијама на дан 31.12.2021. године у Службеном гласнику Републике Српске,
што није у складу са чланом 72. став (2) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 52/14,
114/17, 131/20 и 28/21), којим је дефинисано да се најкасније до 30. априла, објави
извјештај о стању дуга и гаранцијама.
Препоручује се начелнику Општине да обезбиједи да се дугорочне обавезе и
разграничења из трансакција са другим јединицама власти класификују у
складу са чланом 76. Правилника о буџетским класификацијама, садржини
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.

6.3.2.2. Властити извори
Властити извори исказани су у износу од 16.016.556 КМ, а односе се на трајне
изворе средстава у износу од 6.880.597 КМ и финансијски резултат у износу од
9.135.959 КМ (финансијски резултат ранијих година у износу од 9.034.944 КМ и
финансијски резултат текуће године у износу од 101.015 КМ).
Трајни извори средстава односе се на вриједност имовине која се не амортизује,
исказани су код Општинске управе у износу од 6.640.485 КМ, од чега се највећим
дијелом односе на вриједност земљишта (4.639.731 КМ), шума (2.000.754 КМ), док
су код нижих буџетских корисника исказани у износу од 233.980 КМ, а односе се на
вриједност библиотечких књига код Народне библиотеке „Љубо Михић“ Љубиње.
Трајни извори средстава су прецијењени, због евидентирања донираних књига код
Народне библиотеке „Љубо Михић“ Љубиње на трајним изворима средстава у
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износу од 17.020 КМ (тачка 6.2.1. извјештаја). Такође, трајни извори средстава су
потцијењени у износу од 26.933 КМ, јер уписани (уговорени) капитал од 24.933 КМ
и уплаћени капитал од 2.000 КМ код Јавног предузећа „Водовод“ д.о.о Љубиње,
није евидентиран у главној књизи Општине Љубиње (тачка 6.3.1.2. извјештаја).

6.3.3.

Ванбилансна евиденција

Позиције ванбилансна активе/пасиве на дан биланса 31.12.2021. године, исказане
су у износу од 498.147 КМ, и у цјелости се односи на дате мјенице као инструмент
обезбјеђења примљених зајмова.

6.4.

Биланс новчаних токова

У Билансу новчаних токова исказани су приливи готовине из пословних активности
у износу од 2.343.758 КМ и одливи готовине из пословних активности у износу од
1.774.110 КМ, што је за резултат имало исказан позитиван нето новчани ток из
пословних активности у износу од 569.648 КМ. Приливи готовине из инвестиционих
активности исказани су у износу од 56.759 КМ и одливи готовине из инвестиционих
активности у износу од 381.387 КМ, што је за резултат имало исказан негативан
нето новчани ток из инвестиционих активности у износу од 325.078 КМ. Приливи
готовине из активности финансирања су исказани у износу од 7.099 КМ, док су
одливи готовине из активности финансирања исказани у износу од 105.750 КМ, што
је за резултат имало исказан негативан новчани ток из активности финансирања у
износу од 98.651 КМ. Позитиван нето новчани ток из пословних активности,
негативан новчани ток из инвестиционих и негативан новчани ток из активности
финансирања, дају нето повећање готовине и готовинских еквивалената у износу
од 145.919 КМ. Исказана је готовина и готовински еквиваленти на почетку периода
у износу од 748.878 КМ и на крају периода у износу од 894.797 КМ, што одговара
готовини исказаној у Билансу стања на дан 31.12.2021. године. У Напоменама уз
финансијске извјештаје објелодањене су информације о новчаним токовима.
Биланс новчаних токова Општине је сачињен у складу са чланом 42. Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника и захтјевима МРС ЈС 2 Извјештаји о новчаним токовима.

6.5.

Временска неограниченост пословања

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

6.6.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

У Напоменама уз финансијске извјештаје за 2021. годину су објелодањене
информације везане за потенцијалну имовину и обавезе, тј. да се код надлежних
судова воде два судска спора за земљиште. Објелодањена информација није
потпуна јер не садржи информције о странама у спору и вриједности спорова, што
није у складу са захтјевима МРС ЈС 19 – Резервисања, потенцијалне обавезе и
потенцијална имовина (параграф 100) и одредби члана 46. тачка 8) Правилника о
финансијском извјештавању буџетских корисника.
У складу са писаном Информацијом о стању судских спорова у Општини на дан
31.12.2021. године, сачињеној од стране Службе начелника, против Општине су од
стране Републике Српске покренута два судска спора ради утврђивања права
својине. Предмет спора су некретнине (земљиште) које се налазе у КО Вођени и
КО Крајпоље укупне процијењене вриједности од 200.000 КМ. Код првог спора
поновни поступак пред првостепеним судом је окончан 10.05.2022. године и очекује
се изрицање пресуде, док је код другог спора пресудом Вишег привредног суда у
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Бањој Луци од 22.02.2022. године првостепена пресуда укинута и предмет враћен
на поновни поступак и одлуку.

6.7.

Напомене уз финансијске извјештаје

У Напоменама уз Консолидовани финансијски извјештај за 2021. годину су
објелодањене неопходне опште информације о Општини, информације о основама
за састављање финансијских извјештаја и информације о примијењеним
рачуноводственим политикама. Међутим, у Напоменама уз финансијске извјештаје
нису објелодањене информације за сваку класу некретнина, постројења и опреме
признатих у финансијским извјештајима, информације о бруто књиговодственој
вриједности и акумулираној исправци вриједности, као и корисном вијеку употребе
или стопама амортизације што није у складу са захтјевима МРС ЈС 17 Некретнине, постројења и опрема, параграф 88. Такође, није објелодањена
информација о износу камата које доспијевају за плаћање у 2022. години, као и
свих информација везаних за потенцијалну имовину и потенцијалне обавезе, по
основу судских спорова, што није у складу са захтјевима
МРС ЈС 19 –
Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина и како је дефинисано
чланом 46. тачка 8) Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника
и чланом 82. став (5) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
Препоручује се Начелнику општине да обезбиједи да се у Напоменама уз
финансијске извјештаје објелодане информације у складу са захтјевима
МРС ЈС 1 – Презентација финансијских извјештаја и одредби члана 46.
Правилника о финансијском извјештавању за буџетске кориснике.

Ревизијски тим
Раде Кукић, с.р.
Горан Ћетојевић, с.р.
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