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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Mишљење  

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Зависног предузећа 
„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград који обухватају: Биланс стања – 
Извјештај о финансијском положају, Биланс успјеха – Извјештај о укупном 
резултату у периоду, Биланс токова готовине – Извјештај о токовима готовине и 
Извјештај о промјенама на капиталу са стањем на дан 31. децембар 2018. године и 
за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо обухватили преглед значајних 
трансакција, објашњавајућих напомена и примјену рачуноводствених политика у 
ревидираном периоду.  

По нашем мишљењу, финансијски извјештаји Зависног предузећа „Хидроелектране 
на Дрини“ а.д. Вишеград, истинито и објективно приказују, у свим материјалним 
аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2018. године, 
финансијску успјешност, токове готовине и промјене на капиталу за годину која се 
завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања. 

Основ за мишљење  

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике 
Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије 1200 -1810. Наша одговорност 
за провођење ревизије детаљније је описана у пасусу Одговорност ревизора. 
Ревизију смо провели у складу са ISSAI 30 - 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.  

Скретање пажње  

Не изражавајући резерву на дато мишљење скрећемо пажњу на наведено под 
тачком 6.2.1.2. извјештаја: 

Према усвојеној рачуноводственој политици у систему Мјешовити холдинг 
„Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Трeбиње не врши 
се исправка потраживања која проистичу из односа повезаних лица која послују у 
систему, односно међусобних односа Холдинга и зависних предузећа. 
Потраживања Зависног предузећа „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград од 
повезаних правних лица на дан 31.12.2018. године износе 112.127.398 КМ. 
Предузеће нема План наплате потраживања и не врши процјену наплативости 
потраживања на дан састављања финансијских извјештаја, у складу са усвојеном 
рачуноводственом политиком. 

Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањено је да су финансијски 
извјештаји састављени под претпоставком да ће Предузеће наставити своје 
пословање у складу са начелом сталности пословања. Циљ Предузећа је да 
задржи способност да настави са својим пословањем у неограниченом периоду у 
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предвидивој будућности, како би очувало оптималну структуру капитала, смањи 
трошкове капитала, а власницима обезбиједи принос на капитал. 

Кључна питања ревизије 

Кључна питања су она питања која су по нашем професионалном мишљењу била 
најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за годину која се 
завршава на дан 31. децембар 2018. године. Ова питања смо размотрили у оквиру 
ревизије финансијских извјештаја као цјелине и нема других питања кojа треба 
објавити у извјештају о ревизији. 

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

Директор Зависног предузећа „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је 
одговоран за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја у складу са 
Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима 
финансијског извјештавања. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примјену и 
одржавање интерних контрола које су релевантне за припрему и фер презентацију 
финансијских извјештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе 
настале усљед преваре и грешке; одговарајућа објелодањивања релевантних 
информација у Напоменама уз финансијске извјештаје; одабир и примјену 
одговарајућих рачуноводствених политика и рачуноводствених процјена које су 
примјерене датим околностима и надзор над процесом извјештавања. При изради 
финансијских извјештаја руководство је одговорно да процијени сталност 
пословања и да објелодани питања везана за временску неограниченост 
пословања. 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја 

Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да финансијски извјештаји, 
као цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане 
преваром или грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који 
садржи наше мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, 
али није гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима 
ревизије увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје. 
Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се 
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске 
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја. 
Због чињенице да се ревизија проводи 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 провођење 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. 
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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, 09.12.2019. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Мишљење 

Уз ревизију финансијских извјештаја Зависног предузећа „Хидроелектране на 
Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину, извршили смо ревизију усклађености 
активности, финансијских трансакција и информација исказаних у финансијским 
извјештајима са значајним законским и другим прописима.  

Пo нашем мишљењу, активности, финансијске трансакције и информације 
приказане у финансијским извјештајима Зависног предузећа „Хидроелектране на 
Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину су, у свим материјалним аспектима, у складу 
са прописима којима су регулисане. 

Основ за мишљење  

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. 

Скретање пажње  

Не изражавајући резерву на дато мишљење скрећемо пажњу на наведено под 
тачком 4. извјештаја: 

Закључком колегија директора Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике 
Српске“, Матично предузеће а.д. Трeбиње од 13.07.2017. године указано је да се 
при планирању и провођењу поступка набавке за услугу оптимизације и 
побољшања профитабилности примјеном методе Lean Six Sigma на нивоу Business 
Excellence у вриједности од 815.000 КМ, која обухвата сегмент едукације 
запослених и имплементацију модела, има у виду ексклузивитет из члана 21. тачка 
ц) Закона о јавним набавкама и набавка проведе примјеном преговарачког 
поступка без објаве обавјештења, као и на добављача који посједује тај 
екслузивитет са којим је, након проведене набавке, закључен уговор. Поменута 
набавка не испуњава услове из члана 8, 21. и 23. Закона о јавним набавкама и 
Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о 
јавним набавкама. 

Одговорност руководства за усклађеност 

Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, 
директор 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 
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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 Зависног предузећа „Хидроелектране 
на Дрини“ а.д. Вишеград обухваћено према дефинисаним критеријумима, 
усклађено са законским и другим прописима. Процедуре подразумијевају процјену 
ризика од значајних неусклађености са законима и прописима који регулишу 
пословање Зависног предузећа „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград. 

 

 

Бања Лука, 09.12.2019. године  Главни ревизор 

 

 

 Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи да се: 

1) примјењује Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном 
оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике у 
смислу да се трошкови накнада по основу уговора о дјелу евидентирају у 
оквиру осталих производних услуга и осталих нематеријалних трошкова у 
складу са чланом 41. став (10) и чланом 42. став (9), пренос раније 
остварених позитивних ефеката ревалоризације за износ обрачунате 
амортизације сталних средстава врши у корист нераспоређеног добитка 
текуће године у складу са чланом 25. став (4) и ванбилансна евиденција 
усклади са чланом 62. 

 

Препоруке везане за усклађеност пословања 

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи да се: 

1) набавке роба, услуга и радова планирају у складу са реалним потребама и 
уговори о јавним набавкама услуга додјељују примјењујући поступке 
набавке дефинисане Законом о јавним набавкама и подзаконским актима и 

2) досљедно проводе одлуке Скупштине акционара и накнаде за службена 
путовања исплаћују у складу са чланом 1. став (1) Уредбе о накнадама за 
службена путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном сектору 
Републике Српске. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

- Закон о јавним набавкама, 
- Закон о доприносима, 
- Закон о порезу на доходак, 
- Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању 

инвалида, 
- Закон о електричној енергији, 
- Закон о концесијама, 
- Закон о порезу на добит, 
- Закон о унутрашњем платном промету, 
- Колективни уговор Мјешовитог холдинга “Електропривреда Републике 

Српске”, септембар 2017. године, 
- Правилник о условима, начину обавјештавања, обрачунавању и уплати 

доприноса, 
- Правилник о поступку и начину остваривања права на ослобађање и 

умањење пореске основице пореза на доходак, 
- Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за 

запослене у јавном сектору Републике Српске,  
- Уредба о условима и плаћању готовим новцем и 
- Одлука о најнижој плати.  
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Зависно предузеће „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (у даљем тексту: 
Предузеће) основано је Одлуком Јавног предузећа „Електропривреда Републике 
Српске“ од 18.08.1992. године.  

Предузеће је уписано у регистар привредних организација код Основног суда у 
Сокоцу. У складу са рјешењем регистровано је за обављање дјелатности 
производње хидроелектричне енергије, испитивање терена бушењем и 
сондирањем, студије, истраживања и пројектовање хидрограђевинских и других 
објеката, мријешћење и узгој рибе у рибњацима и постављање електричних 
инсталација и опреме. 

Рјешењем Основног суда у Српском Сарајеву од 03.12.1998. године дјелатност 
Предузећа је проширена на обављање спољно-трговинског промета, а назив 
фирме је промијењен у ЈМДП „Електропривреда Републике Српске“ са п.п. Зависно 
државно предузеће „Хидроелектране на Дрини“, Вишеград са п.о. 

Рјешењем Основног суда у Источном Сарајеву-Соколац од 01.08.2005. године 
извршена је статусна промјена облика организовања Предузећа, којом је Јавно 
предузеће прешло у акционарско друштво, а Рјешењем Окружног привредног суда 
Источно Сарајево од 07.12.2012. године је регистровано као Мјешовити холдинг 
„Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно 
државно предузеће „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград. 

Предузеће послује у оквиру Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике 
Српске“, Maтично предузеће а.д. Требиње (у даљем тексту: Холдинг). 

Основна дјелатност Предузећа је производња електричне енергије. 

Органи Предузећа су: Скупштина, надзорни одбор и управа (менаџмент). 

Ревизијом су обухваћени неконсолидовани финансијски извјештаји Предузећа за 
2018. годину. 

На достављени Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији за период 
01.01-31.12.2018. године Предузеће није имало 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 у претходном периоду 
није вршила финансијску ревизију Предузећа. 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Основи унутрашње организације дефинисани су Статутом и у складу са 
дјелатношћу Предузећа дефинисана је макро организација. Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста од 12.06. и 26.10.2018. 
године утврђени су: унутрашња организација, организационе јединице, њихов 
дјелокруг рада, систематизација и опис послова. Предузеће обавља пословање 
организовањем рада на функционалном принципу путем: управе, сектора, служби, 
одјељења и радних мјеста.  

Овим Правилником су систематизована 193 радна мјеста за 465 извршилаца.  
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На дан 31.12.2018. године у Предузећу је било 310 запослених, што је за 43 више у 
односу на 31.12.2017. године. Oд укупног броја запослених, 50 је запослено на 
одређено вријеме са евиденције Завода за запошљавање Републике Српске, од 
којих су три приправника запослена по Програму подршке запошљавању младих са 
високом стручном спремом. У току године прекид радног односа је утврђен за 
седам запослених, а два запослена су послије оствареног стажа од двије године 
засновали радни однос на неодређено радно вријеме.  

Није извршен стварни попис дијела ванбилансне евиденције регионалних, 
магистралних и локалних путева. Стање из ванбилaнсне евиденције је преузето 
као стање по попису, јер Предузеће не располаже базом података о путевима који 
су предмет евиденције, што није у складу са члановима: 3, 4. став (1) и (2), члан 25. 
став (1) Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 45/16). 

Предузеће није, у складу са начелом настанка пословног догађаја, евидентирало 
трошкове превоза запослених по закљученом уговору о аутобуском превозу 
запослених у 2018. години. Такође, у 2018. години евидентиране су накнаде за рад 
чланова комисије за набавке које се односе на 2017. годину.  

Према одлукама Управе Предузећа исплаћиване су накнаде члановима комисија 
(комисија за јавне набавке и попис), које нису дефинисане Колективним уговором 
Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ а.д. Требиње.  
 
Успостављање система финансијског управљања и контроле у Предузећу је у току. 
Управа Предузећа је именовала лице задужено за финансијско управљање и 
контролу почетком 2018. године и донесен је план рада за успостављање 
финансијског управљања и контроле. Сачињени су: извјештаји о провођењу 
планираних активности на успостављању и развоју система финансијског 
управљања и контрола, акт регистар ризика као и Изјаве у вези достигнутог 
степена развоја система интерних финансијских контрола за 2018. годину.  

Предузеће није уредило систем интерних контрола према дијелу одредби Закона о 
систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и 
Упутства о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског 
управљања и контроле („Службени гласник Републике Српске“, број 99/17), јер још 
није: 

- дефинисало кључне пословне процесе и успоставило књигу пословних 
процеса (тачка 22. подтачке 3), 4) и 5) наведеног Упутства) и 

- извршило анализу постојећих и на основу тога донијело нова правила и 
процедуре имајући у виду да је у протеклом периоду дошло до значајних 
измјена у законској и подзаконској регулативи из различитих области. 

Изјаве о планираним мјерама за успостављање недостигнутог нивоа развоја 
система интерних финансијских контрола као и остале активности везане за 
успостављање система финансијског управљања и контроле условљене су 
активностима реорганизације на нивоу Холдинга, која је у току. 

Функција интерне ревизије организационо је успостављена као одјељење за 
интерну ревизију. Активности интерне ревизије су проведене према годишњем 
плану. 
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Вршена је ревизија финансијских извјештаја Предузећа за 2018. годину у складу са 
чланом 28. став (2) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске. 

Ревизијом нису утврђени материјално значајни недостаци система интерних 
контрола чиме су створене претпоставке за истинито и фер извјештавање и 
усклађеност пословања са законима и другим прописима. 

4. Набавке 

План јавних набавки (роба, услуга и радова) Предузећа за 2018. годину износи 
13.915.850 КМ, а Ребаланс плана јавних набавки за 2018. годину износи 23.333.220 
КМ, без пореза на додату вриједност (у даљем тексту: ПДВ). Ребаланс плана 
обухвата набавке: роба (6.941.790 КМ), услуга (14.688. 430 КМ) и радова (1.703.000 
КМ) и у односу на првобитни план набавки за 2018. годину већи је за 68%.  

Током 2018. године укупно су проведена 122 поступка набавки или 34% од укупног 
броја ребалансом планираних, а уговорене вриједности набавки су 4.198.675 КМ 
или 18% . 

Набавке из Ребаланса плана укупне вриједности 19.134.645 КМ или 82% нису 
покренуте током 2018. године. 

У току 2018. године реализоване су набавке из планова ранијих година (2016. и 
2017. година) у укупном износу од 2.428.254 КМ. 

У оквиру 14 различитих узоркованих поступака јавних набавки, за које су уговори 
закључени у 2018. години, утврђено је да неки од поступака нису у потпуности 
проведени у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14; у даљем тексту: Закон) и Правилником о поступку додјеле 
уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: 
Правилник) јер:  

- набавке услуга „Оптимизација и побољшање профитабилности“ (едукација 
запослених и имплементација) уговорене вриједности 815.000 КМ и 
Рекламирање Предузећа уговорене вриједности 123.988 КМ које 
представљају услуге из Анекса II дио Б и дио A, путем преговарачког 
поступка без објаве обавјештења нису у складу са члановима: 8, 21. и 23. 
Закона и Правилником.  
Закључком колегија директора Холдинга од 13.07.2017. године указано је да 
се при планирању и провођењу поступка набавке за услугу „Оптимизације и 
побољшања профитабилности“ примјеном методе Lean Six Sigma на нивоу 
Business Excellence, који обухвата сегмент едукације запослених у првој 
фази и имплементацију модела у другој, има у виду ексклузивитет из члана 
21. тачка ц) Закона и набавка проведе примјеном преговарачког поступка 
без објаве обавјештења, као и добављача који посједује тај екслузивитет са 
којим је закључен уговор. 
 

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи да се: 

- набавке роба, услуга и радова планирају у складу са реалним 
потребама пословања и 

- уговори о јавним набавкама услуга додјељују примјењујући поступке 
набавке дефинисане Законом о јавним набавкама и подзаконским 
актима. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Зависног предузећа 
„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период                             

01.01-31.12.2018. године 

11 

 

5. Припрема и доношење плана пословања и финансијског 
плана 

Смјернице за израду трогодишњег плана пословања које утврђује и доноси Управа 
и Надзорни одбор Холдинга дефинишу: електроенергетски биланс, прогнозу 
услова пословања, кључне показатеље извршења пословне политике и термин 
усвајања плана. Након усвајања од стране Владе Републике Српске, 
Консолидовани план пословања достављен је зависним предузећима на 
усаглашавање појединачних планова и коначно усвајање. План пословања 
Предузећа за 2018. годину усвојио је Надзорни одбор 13.04.2018. године. 
Планирани су: производња електричне енергије од 925,00 GWh са вјероватноћом 
од 70% укупног дотока, укупни приходи од 33.595.000 КМ, укупни расходи од 
29.495.000 КМ, бруто добит од 4.100.000 КМ, продајна цијена од 3,31 kWh и цијена 
коштања од 3,19 kWh. Планирани број запослених је 315. 

На бази шестомјесечних показатеља и реалне процјене за друго полугодиште 
Влада Републике Српске је на сједници од 27.08.2018. године на приједлог 
Надзорног одбора Холдинга усвојила Ребаланс електроенергетског биланса за 
2018. годину. Ребланас плана пословања Предузећа усклађен је у потпуности са 
Консолидованим планом пословања Холдинга за 2018. годину. 

Ребалансом плана пословања Предузећа за 2018. годину планирани су (за обим 
производње од 1.107,65 GWh) укупни приходи од 37.322.000 КМ и укупни расходи 
од 34.522.000 КМ.  

6. Финансијски извјештаји 

Финансијски извјештаји Предузећа приказани су у формату који је прописан 
Правилником о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 63/16) припремљеним и презентованим у складу са 
прописаним оквиром финансијског извјештавања у Републици Српској. 

Извјештај о пословању - приједлог за 2018. годину усвојио је Надзорни одбор 
Предузећа на сједници од 04.11.2019. године. Остварена је производња на прагу 
електране од 1.152,88 GWh што је 4% више од Ребаланса плана, укупни приходи 
од 41.240.114 КМ за 11% виши од планираних и укупни расходи од 31.735.871 КМ 
што је 2% ниже од планираних.  

6.1. Биланс успјеха 

6.1.1. Приходи 

Укупни приходи су исказани у износу од 41.340.114 КМ и углавном се односе на 
пословне приходе. 

Пословни приходи исказани су у износу од 40.917.165 КМ и највећим дијелом се 
односе на: приходе од продаје учинака у износу од 38.811.367 КМ и остале 
пословне приходе у износу од 2.102.583 КМ. 

Приходи од продаје учинака су исказани по основу продаје електричне енергије 
повезаним правним лицима у износу од 38.811.367 КМ, од којих се 606.412 КМ 
односи на помоћне услуге. 

Продаја електричне енергије врши се Холдингу по цијенама и тарифама утврђеним 
од стране Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске и 
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Државне регулаторне комисије за електричну енергију БиХ, који исту продаје 
електродистрибутивним предузећима, Дистрикту Брчко БиХ, квалификованим 
купцима, независним трговцима или извози. 

Остали пословни приходи у износу од 2.083.747 КМ односе се на услуге 
секундарне и терцијарне регулације, односно приходе по основу пружених услуга 
резерве капацитета, дефинисаних „Уговором о међусобним односима у 
Мјешовитом холдингу Електропривреда Републике Српске“ од 26.10.2010. године и 
анексима уговора од 01.06.2012. године и 11.10.2017. године. Влада Републике 
Српске донијела је Одлуку о принципима за закључење уговора о међусобним 
економским односима између јавних предузећа која обављају електроенергетску 
дјелатност, која је била основа за закључење уговора („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 102/09, 117/09 и 48/12). 

Финансијски приходи су исказани у износу од 320.885 КМ. Чине их приходи од 
камата у износу од 319.466 КМ и позитивне курсне разлике у износу од 1.419 КМ. 

Приходи од камата у износу од 241.272 КМ се односе на камате по основу 
орочених средстава Предузећа код пословних банака на период више од годину 
дана уз каматну стопу од 0,80% до 2% на годишњем нивоу. 

Остали приходи исказани су у износу од 102.064 КМ. Односе се на приходе од: 
укидања резервисања, дисконта дугорочних кредита (73.459 КМ), осталих прихода 
(23.408 КМ) и наплаћених потраживања од повезаних лица из 2004. године (5.197 
КМ - тачка 6.2.3. извјештаја).  

6.1.2. Расходи 

Укупни расходи су исказани у износу од 31.735.871 КМ. Чине их пословни расходи, 
финансијски расходи и остали расходи. 

Ревизијом утврђени укупни расходи захтијевају корекцију на више у износу од 
111.256 КМ. 

Пословни расходи су исказни у износу од 31.108.184 КМ. Односе се на трошкове: 
материјала, зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, производних 
услуга, амортизације и резервисања, нематеријалне и трошковe пореза и 
доприноса. 

Трошкови материјала су исказани у износу од 669.414 КМ, а односе се на 
трошкове: режијског материјала (358.079 КМ) и горива и енергије (311.335 КМ). 

Трошкови режијског материјала највећим дијелом се односе на трошкове: 
канцеларијског материјала (35.835 КМ), ситног алата и инвентара (12.787 КМ), 
аутогума (7.014 КМ), ХТЗ опреме (9.276 КМ) материјала за чишћење (40.374 КМ), 
осталог материјала за одржавање (250.931 КМ) и осталог режијског материјала. 

Трошкови горива и енергије се односе на трошкове нафте, бензина и осталих 
деривата (137.477 КМ) и електричне енергије (173.857 КМ), од којих је 165.193 КМ 
са повезаним правним лицима.  

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода исказани су у износу 
од 7.862.609 КМ и односе се на трошкове бруто зарада и бруто накнада зарада 
(6.615.364 КМ) и осталих личних расхода (1.247.245 КМ). 

Трошкови бруто зарада и накнада зарада се односе на бруто трошкове: зарада 
запосленим (4.428.354 КМ), накнада зарада (2.038.694 КМ), накнада члановима 
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надзорног одбора - пет чланова (53.810 КМ) и накнада члановима одбора за 
ревизију - четири члана (40.506 КМ). 

Члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију исплаћиване су дневнице и 
накнаде за превоз у бруто износу од 19.519 КМ, што није у складу са Одлуком 
скупштине акционара од 29. априла 2011. године о утврђивању висине накнаде за 
рад чланова надзорног одбора и одбора за ревизију ЗП „Хидроелектране на Дрини“ 
а.д. Вишеград. Наведеном одлуком су дефинисане само накнаде члановима 
Надзорног и Одбора за ревизију у износу од 500 КМ односно 450 КМ мјесечно. 

Остале личне расходе чине трошкови: помоћи (43.667 КМ), запослених на 
службеном путу (78.650 КМ) и остали лични трошкови (1.125.128 КМ). 

Трошкове помоћи чине трошкови помоћи у случају смрти радника и чланова 
породице (24.940 КМ) и накнада за рођење дјетета (18.527 КМ). 

Накнаде за случај смрти исплаћене су у висини три, односно двије просјечне плате 
након опорезивања исплаћене у претходној години у Републици Српској. 

Накнаде за случај рођења дјетета исплаћене су у висини једне просјечне плате за 
13-оро рођене дјеце. 

У оквиру трошкова запослених на службеном путу евидентирани су трошкови 
службених путовања чланова надзорног одбора и одбора за ревизију (дневнице и 
накнаде за коришћење службеног аутомобила) у износу од 11.770 КМ. Такође, 
трошкови службених путовања представника синдиката (дневнице, смјештај и 
храна) евидентирани су у оквиру трошкова запослених на службеном путу, што 
није у складу са чланом 120. Колективног уговора Мјешовитог холдинга 
„Електропривреда Републике Српске“, којим је предвиђено да се представницима 
синдиката мора омогућити одсуствовање с посла ради присуствовања састанцима, 
конференцијама, сједницама и конгресима и ради оспособљавања и обезбиједити 
превоз или накнада за превоз. Обрачун и исплата наведених накнада није у складу 
са чланом 1. став (1) Уредбе о накнадама за службена путовања у земљи и 
иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 73/10). 

Остали лични расходи односе се на: бруто накнаде трошкова превоза на посао и 
повратка са посла (45.391 КМ), регрес за годишњи одмор (359.176 КМ), топли оброк 
(625.530 КМ), накнаде члановима комисија (20.050 КМ), накнаде по основу уговора 
о дјелу (56.159 КМ) и остале накнаде запосленима (18.822 КМ). 

Накнаде члановима комисија, исплаћене у складу са одлукама Управе Предузећа 
од 08.10.2007. године и 23.03.2011. године, нису дефинисане поменутим 
Колективним уговором. 

У оквиру осталих личних расхода евидентирани су трошкови накнада по основу 
уговора о дјелу (14) који представљају трошкове осталих производних услуга и 
осталих нематеријалних трошкова у складу са чланом 41. став (10) и чланом 42. 
став (9) Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 106/15). 

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи да се: 

- досљедно поштују одлуке Скупштине акционара, 
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- накнаде за службена путовања исплаћују у складу са чланом 1. став 
(1) Уредбе о накнадама за службена путовања у земљи и 
иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске и  

- трошкови накнада по основу уговора о дјелу евидентирају у оквиру 
осталих производних услуга и осталих нематеријалних трошкова у 
складу са Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у 
контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
предузетнике. 

Трошкови производних услуга исказани су у износу од 1.385.383 КМ, а односе се 
на трошкове: транспортних услуга (73.367 КМ), рекламе и пропаганде (233.328 
КМ), осталих услуга (575.041 КМ) и услуга одржавања (503.647 КМ), од којих се 
44.160 КМ односи на повезана правна лица. 

Трошкови транспортних услуга се односе на трошкове: фиксних телефона (23.021 
КМ), мобилних телефона (34.022 КМ), поштанске трошкове (6.886 КМ) и интернета 
(9.438 КМ). 

Трошкове осталих услуга чине трошкови: комуналних услуга (27.049 КМ), услуга 
заштите на раду (14.324 КМ) и остали трошкови (533.668 КМ). 

Остали трошкови се односе на трошкове секундарне и терцијарне регулације при 
испоруци електричне енергије. 

Трошкови одржавања највећим дијелом се односе на трошкове одржавања 
сталних средстава (157.249 КМ) и текућег одржавања информационог система 
SAP (201.706 KM). 

Трошкови амортизације исказани су у износу од 11.718.019 КМ, обрачунати према 
процијењеном корисном вијеку употребе појединих група некретнина, постројења и 
опреме и нематеријалних улагања и примијењених стопа за обрачун амортизације. 

Резервисања су исказана у износу од 155.414 КМ, а односе се на резервисања за 
отпремнине и јубиларне награде запослених (94.114 КМ) и судске спорове (61.300 
КМ - тачка 6.5. извјештаја). 

Овлашћени актуар извршио је обрачун садашње вриједности акумулираних права 
запослених на отпремнине и јубиларне награде на дан 31.12.2018. године.  

Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) су исказани у износу од 
1.740.326 КМ. Најзначајнији се односе на трошкове: непроизводних услуга (873.227 
КМ), репрезентације (157.827 КМ), премије осигурања (33.695 КМ), платног промета 
(5.039 КМ), чланарина (9.513 КМ), огласа у штампи и медијима (7.066 КМ), 
стипендија (74.000 КМ) и остале нематеријалне трошкове (576.122 КМ) који се 
највећим дијелом односе на трошкове прве фазе унапређења и оптимизације 
пословања Предузећа по основу примјене методе Lean Six Sigma према уговору од 
18.02.2018. године. 

Трошкови непроизводних услуга у износу од 639.135 КМ односе се на трошкове 
општих и заједничких послова које Холдинг обавља за Предузеће, а према Уговору 
о међусобним економским односима у Мјешовитом холдингу „Електропривреда 
Републике Српске“ од 26.01.2010. године. 

Трошкови пореза су исказани у износу од 7.375.205 КМ и односе се на: накнаду за 
воде (1.157.297 КМ), накнаду за коришћење природних ресурса (2.281.744 КМ), 
концесиону накнаду за коришћење електроенергетских објеката (3.830.899 КМ) и 
остале накнаде (105.265 КМ). 
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У складу са Законом о престанку важења Закона о накнадама за коришћење 
природних ресурса у сврху производње електричне енергије („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 17/18) Предузеће је јединицама локалне самоуправе, на 
чијем подручју су изграђени хидроакумулациони објекти, плаћало накнаду у висини 
0,005 КМ по произведеном kWh електричне енергије на званичном обрачунском 
мјесту примопредаје електричне енергије између производне и преносне 
компаније. 

Од 31.03.2018. године у складу са Законом о концесијама („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 59/13 и 16/18) обрачунава се концесиона накнада за 
коришћење електроенергетских објеката у износу од 0,0055 КМ/kWh на званичном 
обрачунском мјесту примопредаје електричне енергије. 

Трошкови доприноса у износу од 199.553 КМ односе се на: регулаторну накнаду 
(99.838 КМ), чланарину синдикату (82.145 КМ) и остале накнаде и доприносе 
(17.570 КМ).  

Финансијски расходи исказани су у износу од 603.522 КМ, а односе се на расходе 
камата по: кредитима у земљи (73.459 КМ), кредитима у иностранству (500.128 КМ) 
и затезне камате по основу неблаговременог плаћања у земљи и кредита у 
иностранству (19.328 КМ). Исказани су ниже за најмање 150.816 КМ по основу 
камата на кредите из иностранства евидентираних по основу обавјештења од 
Холдинга, као и обавезе повезане с њима. 

Остали расходи су исказани у износу од 24.165 КМ, а односе се на: губитке по 
основу расходовања некретнина, постројења и опреме (2.210 КМ), мањкове 
резервних дијелова, ситног инвентара и осталог материјала (15.619 КМ), трошковe 
судских и других спорова (3.469 КМ) и непоменутe осталe расходe (2.867 КМ).  

6.1.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха исказани су укупни приходи у износу од 41.340.114 КМ, укупни 
расходи у износу од 31.735.871 КМ, текући одложени порез на добит у износу од 
1.398.246 КМ и нето добитак периода у износу од 8.205.997 КМ.  

Kaкo je наведено под тачком 6.1.2. извјештаја укупни расходи захтијевају корекцију 
на више у износу од 111.256 КМ, а тиме и корекцију утврђеног добитка прије 
опорезивања и нето добитка периода. 

6.2. Биланс стања 

6.2.1. Актива 

Укупна актива исказана је у нето износу од 892.019.044 КМ, а чине је пословна и 
ванбилансна актива. 

Пословна актива исказана је у износу од 949.687.688 КМ бруто вриједности, 
315.408.256 КМ исправке вриједности и 634.279.432 КМ нето вриједности.  

Пословну активу чине: стална средства нето вриједности у износу од 500.652.070 
КМ и текућа средства у нето износу од 133.627.362 КМ.  

6.2.1.1. Стална средства 

Стална средства су исказана у износу од 808.507.296 КМ бруто вриједности, 
307.855.226 КМ исправке вриједности и 500.652.070 КМ нето вриједности. 

Нематеријална средства исказана су у износу од 3.720.425 КМ бруто вриједности, 
1.027.644 КМ исправке вриједности и 2.692.781 КМ нето вриједности. Односе се на 
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концесије, патенте, лиценце и остала права (1.288.397 КМ) и остала нематеријална 
средства (1.404.384 КМ). 

Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине исказане су у 
износу од 803.831.168 КМ бруто вриједности, 306.827.582 КМ исправке вриједности 
и 497.003.586 КМ нето вриједности. 

Нето вриједност некретнина, постројења и опреме чине: земљиште (10.597.886 
КМ), грађевински објекти (329.379.647 КМ), постројења и опрема (127.028 022 КМ), 
инвестиционе некретнине (1.848.522 КМ) и аванси и некретнине, постројења, 
опрема и инвестиционе некретнине у припреми (28.149.509 КМ). 

У оквиру некретнина постројења и опреме промјене у току 2018. године се односе 
на: набавку некретнина, постројења и опреме у износу од 1.486.629 КМ и 
нематеријалних улагања у износу од 61.146 КМ и расходовање, односно отпис 
постројења и опреме бруто вриједности 73.155 КМ, исправке вриједности 70.994 
КМ и нето вриједности 2.211 КМ. 

Аванси, некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми 
исказане су у износу од 28.149.509 КМ, од којих се износ од 24.207.386 КМ односи 
на инвестиције у пројекат “Хидроелектрана Бук Бијела”. 

Активности на овом пројекту започете седамдесетих година настављене су 2016. 
године на основу Одлуке Надзорног одбора од 04.02.2016. године и Уговора о 
конзорцијуму закљученог са Холдингом од 05.02.2016. године. Наведеним 
уговором дефинисана су права и обавезе уговарача и активности за подношење 
понуде за додјелу концесије за изградњу и коришћење „Хидроелектране Бук 
Бијела“, Фоча. Уговором о концесији за изградњу и коришћење „Хидроелектране 
Бук Бијела“ д.о.о. Фоча додијељено је право концесионару да имплементира 
пројекат по БОТ моделу, што подразумијева одговорност концесионара за 
пројектовање, изградњу, коришћење и пренос „Хидроелектране Бук Бијела“ на 
ријеци Дрини процијењене снаге 93,52 MW и укупне годишње производње 
процијењене на 332,3 GWh. Процијењена укупна вриједност инвестиције износи 
382.407.794 КМ. Концесиони период ће трајати 50 година и тече од датума ступања 
на снагу уговора. Одлуком Надзорног одбора од 18.01.2018. године предвиђено је 
оснивање заједничког привредног друштва за обављање концесионе дјелатности. 
Концесионо друштво „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча основано је 
03.09.2018. године. Почетни оснивачки улог износи 1.000.000 КМ, са учешћем у 
капиталу у сразмјери 80% Предузеће и 20% Холдинг (тачка 6.7. извјештаја). 

У току 2018. године активирано је улагање у пројекaт санације процуривања воде 
испод тијела Хидроелектране Вишеград у износу од 7.488.540 КМ. Преостали износ 
некретнина, постројења и опреме у износу од 3.074.091 КМ односи се на 
неактивирану опрему (трансформатор). 

Предузеће је извршило осигурање грађевинских објеката и опреме од основних 
облика ризика код осигуравајућих организација у износу од 15.190.541 КМ и 
обавезно осигурање возила.  

Инвестиционе некретнине у износу од 1.848.522 КМ односе се на земљиште које је 
експрописано приликом изградње Хидроелектране Вишеград на подручју општина 
Вишеград и Рудо и није потопљено постојећом акумулацијом. Предузеће га не 
користи, не даје у закуп и представља инвестиционе некретнине које се држе ради 
повећања капитала у складу са МРС 40 Инвестиционе некретнине. Према усвојеној 
рачуноводственој политици, инвестиционе некретнине се одмјеравају по фер 
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вриједности, након почетног одмјеравања по набавној вриједности. Процјену фер 
вриједности инвестиционих некретнина извршила је овлашћена процјенитељска 
кућа КPМG из Београда на крају 2018. године и констатовала да није дошло до 
промјене фер вриједности у периоду 2005-2018. година те да је фер вриједност 
једнака књиговодственој вриједности на дан 31.12.2018. године. 

Дугорочни финансијски пласмани исказани су у износу од 814.118 КМ. Односе 
се на дугорочне кредите запосленима из ранијих година (14.118 КМ) и учешће у 
капиталу зависних правних лица, концесионом привредном друштву 
„Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча (800.000 КМ).  

Одложена пореска средства исказана су у износу од 141.585 КМ. Према 
параграфу 34 МРС 12 Порез на добит „одложено пореско средство се признаје за 
преношење неискориштених пореских губитака и неискориштених пореских 
кредита у наредни период у мјери у којој је вјероватно да ће постојати расположиви 
опорезиви добитак за који се могу искористити неискориштени порески губици…“. У 
2018. години искориштeне су 4/5 пореског губитка у износу од 552.549 КМ, а 
приликом израде финансијских извјештаја за 2017. годину искориштена је 1/5 
према одредбама Закона о порезу на добит. 

6.2.1.2. Текућа средства 

Текућа средства исказана су у износу од 141.180.392 КМ бруто вриједности, 
7.553.030 КМ исправке вриједности и 133.627.362 КМ нето вриједности. Чине их: 
залихе материјала, дати аванси, краткорочна потраживања, краткорочни пласмани, 
готовина и активна временска разграничења. 

Залихе материјала и дати аванси исказани су у бруто/нето вриједности од 
1.239.147 КМ. Односе се на залихе: материјала у складишту и ресторану (301.470 
КМ), резервних дијелова (525.522 КМ), алата, инвентара и ХТЗ опреме и аутогума 
(76.217 КМ), осталог материјала у складишту (канцеларијског, потрошног, за 
одржавање чистоће и техничког материјала 84.230 КМ), горива и мазива (251.558 
КМ) и др. 

Краткорочна потраживања су исказана у износу од 112.173.166 КМ бруто 
вриједности, 8.081 КМ исправке вриједности и 112.165.085 КМ нето вриједности. 
Чине их потраживања: 

- од купаца, повезаних правних лица по основу испоруке електричне енергије 
у износу од 107.690.995 КМ, од којих се 1.054.936 КМ односи на 
потраживања по основу помоћних услуга (ангажована енергија секундарне и 
терцијарне регулације), 

- из специфичних послова у износу од 4.436.503 КМ и 
- друга потраживања нето вриједности 37.587 КМ. 

У складу са усвојеном рачуноводственом политиком Предузеће не врши испрaвку 
потраживања од купаца повезаних лица која послују у систему Eлектропривреде 
Републике Српске, односно потраживања која проистичу из међусобних односа 
Холдинга и зависних предузећа. Умањење вриједности потраживања, односно 
исправка потраживања од купаца (правних и физичких лица) врши се за 
потраживања која нису наплаћена дуже од годину дана. 

Краткорочни финансијски пласмани исказани су у износу од 26.551.982 КМ 
бруто вриједности, 7.554.949 КМ исправке вриједности и 19.007.033 КМ нето 
вриједности. Односе се на краткорочно орочена средства код пословних банака у 
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Републици Српској (19.000.000 КМ) уз пропорционалне каматне стопе од 0,80% до 
2% на годишњем нивоу и новчана средства на рачунима код Бобар банке а.д. у 
стечају Бијељина (2.194.625 КМ) и Банке Српске а.д. у стечају Бања Лука (5.350.324 
КМ). Предузеће је обезвриједило наведена новчана средства, јер увођењем 
привремене управе над банкама од стране Агенције за банкарство Републике 
Српске није могло располагати новчаним средствима. Потраживања су призната у 
стечајним поступцима отвореним над банкама. 

Предузеће је орочило средства код пословних банака на период од 1,5 до 3 године, 
која на дан 31.12.2018. године имају рок доспијећа до годину дана. 

Готовина и готовински еквиваленти исказани су у износу од 1.100.904 КМ, а 
односе на средства на жиро рачунима код банака (1.100.376 КМ) и готовину у 
благајни (528 КМ).  

Активна временска разраничења односе се на унапријед плаћене премије 
осигурања (8.580 КМ) и остала временска разграничења (106.614 КМ), од којих се 
износ од 94.607 КМ односи на дио уговорених услуга одржавања SAP лиценци.  

6.2.2. Пасива 

Укупна пасива исказана је у износу од 892.019.044 КМ, а чине је пословна и 
ванбилансна пасива. 

Пословна пасива исказана је у износу од 634.279.432 КМ, а чине је: основни 
капитал, ревалоризационе резерве, нераспоређени добитак, резервисања, 
одложене пореске обавезе и разграничени приходи и обавезе.  

6.2.2.1. Капитал 

Структуру капитала на дан 31.12.2018. године чини: основни капитал (441.955.312 
КМ), резерве (6.475.591 КМ), остале ревалоризационе резерве (119.454.826 КМ) и 
нераспоређени добитак године (23.209.881 КМ).  

Основни капитал чини акцијски капитал уписaн у судски регистар и усаглашен са 
исказаним капиталом у пословним књигама.  

На основу одлуке Владе Републике Српске од 24.02.2005. године извршена је 
промјена облика организовања зависних државних предузећа у оквиру 
Електропривреде Републике Српске у акционарска друштва. Основни капитал чини 
акцијски капитал чији је власник Холдинг 65%, ваучер понуда 20%, Фонд Пензијског 
и инвалидског осигурања Републике Српске 10% и Фонд за реституцију Републике 
Српске 5%. 
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Структура акцијског капитала на дан 31.12.2018. године према изводу Централног 
регистра хартија од вриједности Републике Српске: 

 

Опис 
% учешћа у 

укупном капиталу 
Вриједност 

капитала 
Број акција 

Мјешовити холдинг ЕРС а.д. 
Требиње 

65.000.396 287.272.703 287.272.703 

ПРЕФ РС а.д. Бања Лука 10.043.168 44.386.314 44.386.314 

Фонд за реституцију а.д. Бања Лука 5.000.000 22.097.766 22.097.766 

ДУИФ Кристал Инвест Future Fund 
а.д. Бања Лука 

4.339.166 19.177.173 19.177.173 

ДУИФ Кристал инвест Opportunity 
Fund а.д. Бања Лука 

3.306.765 14.614.425 14.614.425 

Остали акционари 12.310.505 54.06.931 54.06.931 

Укупно 100.000.000 441.955.312 441.955.312 

 

Акције Предузећа се котирају на Бањалучкој берзи хартија од вриједности у 
Републици Српској. 

Резерве Предузећа исказане у износу од 6.475.591 КМ чине законске резерве 
(5.776.048 КМ) и статутарне резерве (699.543 КМ), настале у складу са чланом 231. 
Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 
127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17 ). 

Ревалоризационе резерве исказане у износу од 119.454.826 КМ формиране су од 
позитивних ефеката процјене некретнина, постројења, опреме и нематеријалних 
улагања извршених на дан 31.12.2008. године, 31.12.2011. године и 31.12.2015. 
године (посљедња процјена). 

Нераспоређени добитак исказан је у висини од 23.209.881 КМ. Чине га 
нераспоређени добитак текуће године у висини од 8.205.997 КМ и нераспоређени 
добитак ранијих година у висини од 15.003.884 КМ. У складу са одлуком Скупштине 
акционара извршено је покриће оствареног губитка у 2017. години потврђеног од 
независног ревизора у износу од 13.024.175 КМ из нераспоређеног добитка ранијих 
година. 

Предузеће је у 2018. години, као и претходних година, извршило пренос раније 
остварених позитивних ефеката ревалоризације за износ обрачунате амортизације 
сталних средстава (континуирани) у износу од 1.983.786 КМ у корист 
нераспоређеног добитка ранијих година умјесто нераспоређеног добитка текуће 
године, што није у складу са чланом 25. став (4) Правилника о контном оквиру и 
садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна 
лица и предузетнике.  

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи да се пренос раније 
остварених позитивних ефеката ревалоризације за износ обрачунате 
амортизације сталних средстава врши у корист нераспоређеног добитка 
текуће године у складу са чланом 25. став (4) Правилника о контном оквиру 
и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга 
правна лица и предузетнике. 
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6.2.2.2. Резеревисања, одложене пореске обавезе и разграничени приходи 

Резервисања, одложене пореске обавезе и разграничени приходи исказани су у 
износу од 20.475.179 КМ. Односе се на: одложене пореске обавезе (19.232.969 
КМ), резервисања за накнаде и бенефиције запослених по основу процјене 
овлашћеног актуара (252.146 КМ), остала дугорочна резервисања исказана по 
основу процјене исхода судских спорова који се воде против Предузећа (204.835 
КМ) и разграничене приходе од донација по основу добијених кредитних средстава 
по каматној стопи нижој од тржишне каматне стопе (785.228 КМ). Просјечна 
пондерисана каматна стопа на кредите нефинансијским предузећима Централне 
банке БиХ основ је за процјену тржишне каматне стопе за 2018. и 2017. годину од 
4%, у односу на период 2011-2016. година од 5,1%. 

Одложене пореске обавезе су исказане по основу обрачуна пореза на добит по 
стопи од 10% на кумулативну разлику између нето вриједности сталних средстава 
утврђених примјеном амортизационих стопа према усвојеној рачуноводственој 
процјени и амортизационих стопа у пореске сврхе. 

Разграничени приходи од донација евидентирани су у складу са параграфима 10А, 
12, 17 и 24 МРС 20 Рачуноводство државних донација и објелодањивање државне 
помоћи. Предузеће је обезбиједило повољније услове финансирања од кредитора 
из иностранства уз дате гаранције Републике Српске и БиХ за враћање кредита.  

6.2.2.3. Обавезе 

Обавезе су на дан 31.12.2018. године исказане у износу од 22.708.643 КМ, а односе 
се на дугорочне и краткорочне обавезе. 

Дугорочне обавезе су исказане у износу од 17.811.022 КМ, а односе се на 
дугорочне кредите у иностранству: 

- од Међународне асоцијације за развој WB IDA 3534, Трећи пројекат за 
обнову електроенергетског система (Power III) у износу од 2.550 КМ,  

- од Meђународне организације за развој (IDA) 41970, Програм економске 
заједнице ЈИ Европе, ECSEE у износу од 260.162 КМ и  

- од Европске инвестиционе банке EIB 23871, Пројекат обнове електричне 
енергије II у износу од 17.548.311 КМ. 

Камата на дугорочне кредите је уговорена у распону шестомјесечни Euribor или 
Libor увећанa за маржу 0,75% годишње. 

Краткорочне обавезе исказане су у износу од 4.897.621 КМ, а односе се на 
сљедеће обавезе: дио дугорочних обавеза који доспијева на плаћање до годину 
дана (449.694 КМ), из пословања (259.974 КМ и то: 30.913 КМ према добављачима 
-повезана правна лица, добaвљачима у иностранству 16.201 КМ и добављачима у 
земљи 212.860 КМ), из специфичних послова - Холдинг (122.682 КМ), за зараде и 
накнаде зарада (719.853 КМ), друге обавезе (357.133 КМ), за ПДВ (2.252.563 КМ), 
за остале порезе и доприносе и друге дажбине (536.260 КМ) и пасивна временска 
разграничења (199.462 КМ).  

Друге обавезе у износу од 346.393 КМ односе се на обавезе за неисплаћене 
дивиденде малим акционарима за све године (2009-2014) у којима је Предузеће 
донијело одлуку о исплати дивиденди на основу позитивног пословања.  

Период плаћања обавеза према добављачима у ревидираном периоду износио је 
19 дана. 
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Обавеза за зараде и накнаде зарада односе се на обавезе за бруто плате и 
накнаде запосленима за децембар 2018. године. 

Дио дугорочних обавеза који доспијева на плаћање до годину дана односи се на 
обавезе по дугорочним кредитима у иностранству исказан по основу ануитетних 
планова за отплату у износу од 449.695 КМ.  

Обавезе за остале порезе и доприносе и друге дажбине у износу од 432.700 КМ се 
односе на обавезе општинама за накнаде за потопљено земљиште. 

Пасивна временска разграничења у износу од 194.119 КМ односе се на 
разграничене обрачунате трошкове камата по ануитетним плановима са стањем на 
дан 31.12.2018. године. 

6.2.3. Ванбилансна евиденција 

Ванбилансна актива и пасива у Билансу стања исказане су у износу од 257.739.612 
КМ. Највећим дијелом се односи на евиденцију: 

- примљених средстава обезбјеђења, гаранција од пословних партнера и 
банака као гаранцијe извршења закључених уговора у износу од 1.908.153 
KM, 

- интерних односа у Холдингу према процјени са 31.12.2004. године у износу 
од 76.901.185 КМ. Односе се на искњижена интерна потраживања унутар 
Холдинга са стањем на дан 31.12.2004. године у складу са Одлуком Владе 
Републике Српске од 07.03.2006. године. Поменутом Одлуком усвојен је 
Извјештај о процјени вриједности основних средстава и капитала на дан 
31.12.2004. године, са анулирањем интерних потраживања и обавеза, што 
нема за посљедицу отпис екстерних потраживања од купаца, 

- магистралних путева у износу од 64.302.125 КМ, 
- регионалних путева у износу од 54.501.248 КМ,  
- локалних путева у износу од 58.071.838 КМ и др. 

Евиденција магистралних, регионалних и локалних путева ниje предмет 
ванбилансне евиденције Предузећа према члану 62. Правилника о контном оквиру 
и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна 
лица и предузетнике. У складу са Законом о jaвним путевима, евиденције (базе 
података) и одржавање магистралних и регионалних путева води Јавно предузеће 
„Путеви Републике Српске“ и представљају имовину Републике Српске. Евиденцију 
и одржавање локалних путева воде јединице локалне самоуправе као своју 
имовину.  

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи ванбилансну евиденцију 
у складу са чланом 62. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у 
контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
предузетнике. 

6.3. Биланс новчаних токова  

Биланс новчаних токова састављен је у складу са Правилником о садржини и 
форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга 
правна лица и предузетнике, чланови 8 -10 и МРС 7 Извјештај о токовима готовине. 

Укупни приливи готовине исказани су у износу од 40.635.482 КМ, а односе се на 
приливе готовине из пословних активности 28.350.167 КМ и приливе готовине из 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

22 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Зависног предузећа 
„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период                                

01.01-31.12.2018. године 

 

 

активности инвестирања 12.285.315 КМ. Прилива готовине из активности 
финансирања није било. 

Укупни одливи готовине износе 41.043.598 КМ, од чега су одливи готовине из 
пословних активности 25.055.687 КМ, одливи готовине из активности инвестирања 
15.978.492 КМ и одливи готовине из активности финансирања 9.419 КМ. 

Нето смањење готовине на дан 31.12.2018. године износи 408.116 КМ, готовина и 
готовински еквиваленти на почетку обрачунског периода износе 1.510.883 КМ, 
промјене на салду готовине и готовинских еквивалената су негативне и износе 
1.863 КМ, а готовина и готовински еквиваленти на крају обрачунског периода 
износе 1.100.904 КМ. 

6.4. Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањено је да су финансијски 
извјештаји састављени под претпоставком да ће Предузеће наставити своје 
пословање у складу са начелом сталности пословања. Циљ Предузећа је да 
задржи способност да настави са својим пословањем у неограниченом периоду у 
предвидивој будућности, како би очувало оптималну структуру капитала, смањи 
трошкове капитала, а власницима обезбиједи принос на капитал. 

6.5. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

На дан 31.12.2018. године против Предузећа се води одређен број извршних (1) и 
парничних поступака (5) вриједности 204.835 КМ без ефеката затезних камата. 
Предузеће је у складу са захтјевима МРС 37 Резервисања, потенцијалне обавезе и 
потенцијална имовина извршило резервисања за потенцијалне губитке по основу 
спорова у којима је тужена страна на дан 31.12.2018. године у износу од 204.835 
КМ, колика је и вриједност спорова, који не укључују евентуалне затезне камате 
које могу настати по окончању спорова (тачка 6.2.2.2. извјештаја).  

Предузеће на дан 31.12.2018. године нема спорова у којима је тужилац, као ни 
средстава под хипотеком. 

6.6. Догађаји након датума извјештавања 

Нови Уговор о међусобним економским односима између Мјешовитог холдинга 
„Електропривреда Републике Српске“, Mатично предузеће а.д. Требиње и Зависног 
предузећа „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград закључен је 04.01.2019. 
године. Међусобни економски односи се заснивају на цијенама које је утврдила 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске и цијенама и тарифама које 
је утврдила Државна регулаторна комисија за енергетику БиХ.  

6.7. Напомене уз финансијске извјештаје 

Уз финансијске извјештаје сачињене су Напомене које по структури, садржају и 
систематичности задовољавају захтјеве МРС 1 Презентација финансијских 
извјештаја и захтјеве других Међународних рачуноводствених стандарда и 
Међународних стандарда финансијског извјештавања, осим објелодањивања 
некорективног догађаја који се односи на одлуку Скупштине акционара од 
22.03.2019. године о продаји удјела Предузећа у основном капиталу 
„Хидроелектране Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, у складу са параграфом 21 МРС 10 
Догађаји након датума извјештавања. Одлука о продаји удјела донесена је на 
основу понуде од 01.03.2019. године и приједлога одлуке Надзорног одбора 
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Предузећа од 06.03.2019. године (тачка 6.2.1.1. извјештаја). Влада Републике 
Српске одобрила је наведену промјену власничке структуре 14.03.2019. године. 

 

Ревизијски тим 

Мира Раљић, с.р. 

Љиљана Топић, с.р. 

Мирјана Лазић, с.р. 

Владимир Граховац, с.р. 
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