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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Зависног предузећа „Рудник и 
Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик 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, осим за наведено у пасусу Основ за мишљењe са резервом, 
финансијски извјештаји Зависног предузећа „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ 
а.д. Угљевик, 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 са резервом 

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 обезбијеђују основ за 
наше ревизијско мишљење о финансијском стању имовине, обавеза и извора.  

Као што је наведено под тачком 3. извјештаја  

Након рока за израду финансијских извјештаја за 2018. годину извршена је допуна 
Извјештаја о попису која није била основ за књижења утврђених корекција које се 
тичу финансијских извјештаја, што није у складу са чланом 20. став 2. Правилника 
о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним 
стањем имовине и обавеза. 

Као што је наведено под тачкама 6.1.1.; 6.1.2.1.; 6.1.2.2.; 6.1.3.; 6.2.1.1.; 6.2.1.2.; 
6.2.2.1.; 6.2.2.2.; 6.2.2.3 и 6.2.3. извјештаја 

Потцијењени су (за износе наведене у заградама): остали пословни приходи 
(38.854 КМ); трошкови материјала – издавање дамперских гума (114.623 КМ); 
трошкови производних услуга (1.559.815 КМ); остали непоменути приходи (337.765 
КМ); нето губитак текуће године (138.071 КМ); друга краткорочна потраживања 
(175.923 КМ); ПДВ (29.992 КМ); активна временска разграничења (24.518 КМ); 
губитак ранијих година – највећи дио се односи на издавање дамперских гума 
(1.420.536 КМ); губитак текуће године (138.071 КМ); разграничени приходи и 
примљене донације (49.308.280 КМ); друге обавезе (19.500 КМ) и ванбилансна 
актива и пасива (74.652.329 КМ).         
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Прецијењени су (за износе наведене у заградама): трошкови бруто зарада и бруто 
накнада зарада (924.127 КМ); остали лични расходи (297.923 КМ); нематеријални 
трошкови без пореза и доприноса (45.048 КМ); позитивне курсне разлике (302.113 
КМ); остали финансијски приходи (13.322 КМ); негативне курсне разлике (208.085 
КМ); аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у 
припреми (94.028 КМ); залихе материјала – издавање дамперских гума (1.662.190 
КМ); купци у земљи (13.322 КМ); остала дугорочна резервисања (49.308.280 КМ) и 
пословна актива и пасива (1.539.107 КМ).     

Наведено није у складу са Правилником о контом оквиру и садржини рачуна у 
контом оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике и 
Правилником о рачуноводственим политикама Матичног предузећа, јер није 
вршено признавање прихода и расхода за периоде на које се односе, погрешно су 
класификовани или нису евидентирани неки пословни догађаји и издавање залиха 
у употребу (дамперске гуме) није вршено на начин да су се исте у цјелости 
отписивале у обрачунском периоду. 

Због наведених грешака потцијењени су у најмањем износу укупни приходи 61.184 
КМ; укупни расходи 199.255 КМ; нето губитак текуће године 138.071 КМ; 
ванбилансна актива и пасива 74.652.329 КМ. Пословна актива и пасива 
прецијењене су у најмањем износу 1.539.107 КМ. 

Као што је наведено под тачком 6.6. извјештаја  

У Напоменама уз финансијске извјештаје нису извршена детаљна образложења у 
складу са захтјевима МРС 1 - Презентација финансијских извјештаја као и чланом 
18. став 3) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, јер у потпуности 
не садрже све додатне захтијеване информације. 

Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањено је да су финансијски 
извјештаји састављени под претпоставком да ће Зависно предузеће „Рудник и 
Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик наставити своје пословање у складу са 
начелом сталности пословања.  

Кључна питања ревизије 

Кључна питања ревизије су она питања која по нашем професионалном мишљењу, 
су била најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за годину која се 
завршава на дан 31. децембар 2018. 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 

Директор Зависног предузећа „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик 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 
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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. 
Изјављујемо да смо поступили у складу са релевантним етичким захтјевима у вези 
са независношћу. Остварили смо комуникацију са одговорним лицима субјекта 
ревизије у вези са планираним обимом и временским распоредом ревизије, 
кључним ревизијским питањима и другим важним питањима и значајним налазима 
ревизије, укључујући значајне недостатке у систему интерних контрола, који се могу 
идентификовати током ревизије. 
 

Бања Лука, 30.12.2019. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Мишљење са резервом  

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

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљењe са резервом, 
активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским 
извјештајима Зависног предузећа „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. 
Угљевик за 2018. 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 3. извјештаја 

Закључивање уговора о привременим и повременим пословима вршено је 
супротно члану 204. Закона о раду. У току године закључени су уговори са 162 
физичка лица и то за послове за које је предвиђено закључивање уговора о раду. 
По наведеним уговорима  поједина лица су била ангажована на период дужи од 90 
календарских дана, што није у складу са чланом 204. став 1. наведеног закона.  

У току године потписан је 31 уговор о дјелу од чега се 8 уговора односи на 
систематизоване послове односно послове који нису ван дјелатности Зависног 
предузећа „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик што није у складу са 
чланом 205. Закона о раду. 

Као што је наведено под тачком 4. извјештаја 

Закон о јавним набавкама није поштован у дијелу који се односи на провођење 
више директних споразума јер су набављене робе, услуге и радови изнад 6.000 КМ 
без ПДВ-а чиме је извршено дијељење предмета набавке у најмањем износу од 
359.948 КМ, што није у складу са чл. 14. и 15. и то за набавке: алкохолних и 
безалкохолних пића (95.203 КМ); поправке возила (53.393 КМ); ватрогасних и 
радних одијела (29.401 КМ); штампача (11.293 КМ); каска осигурања и ауто 
одговорности (41.043 КМ); услуга уређења канцеларија (24.784 КМ); хидрауличних 
цријева (17.581 КМ); пословних поклона - слике (11.850 КМ); услуга крпљења гума 
(11.800 КМ); инхибитора корозије челика и каменца (17.244 КМ); услуге промоције 
рада на порталу (6.838 КМ) и друге набавке роба (39.518 КМ).  
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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 
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 „Рудник и 
Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик 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 „Рудник и 
Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик. 

 

Бања Лука, 30.12.2019. године  Главни ревизор 

 

 

 Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се директору Зависног предузећа „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ 
а.д. Угљевик да обезбиједи: 

1) да се попис имовине и обавеза врши у роковима прописаним Правилником 
о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем имовине и обавеза; 

2) да се приходи и расходи признају у периодима на које се односе поштујући 
начело узрочности и примјену МРС 1 – Презентација финансијских 
извјештаја параграф 32 и 33 приликом исказивања осталих прихода и 
расхода по основу коришћења мобилних телефона;  

3) признавање, евидентирање и исказивање пословних трансакција, као и 
састављање образаца годишњих финансијских извјештаја врши у складу са: 
Правилником о контом оквиру и садржини рачуна у контом оквиру за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике; 
Правилником о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике; као и 
Правилником о рачуноводственим политикама Матичног предузећа;   

4) примјену МРС 21 - Ефекти промјена девизних курсева, параграф 23 
приликом свођења аванса датог у јенима по важећем курсу на дан 
билансирања; 

5) састављање Биланса токова готовине у складу са Правилником о садржини 
и форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, 
друга правна лица и предузетнике;  

6) да се Напомене уз финансијске извјештаје састављају у складу са 
захтјевима МРС 1 - Презентација финансијских извјештаја као и чланом 18. 
став 3) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске. 

Препоруке везане за усклађеност пословања  

Препоручује се директору Зависног предузећа „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ 
а.д. Угљевик да обезбиједи да се: 

1) пријем запослених врши у складу са Законом о раду приликом заснивање 
радног односа; закључивања уговора о привременим и повременим 
пословима и уговора о дјелу као и поштовање Закључка Владе број 04/1-
012-2-825/15 од 23.04.2015. године;  

2) обезбиједи успостављање књига излазних и улазних фактура и обрачун 
ПДВ-а врши у складу са Правилником о примјени Закона о порезу на додату 
вриједност; Законом о порезу на додату вриједност; Правилником о 
рачуноводственим политикама Матичног предузећа те да се достављање 
фактура врши благовремено у складу са Законом о рачуноводству и 
ревизији Републике Српске;   

3) Закон о јавним набавкама примијењује у дијелу који се односи на избор 
одговарајућег поступка набавке у складу са чл. 14 и 15.;   

4) планирање финансирања инвестиција врши у складу са Законом о јавним 
предузећима и смјерницама Матичног предузећа; планирање расхода за 
лична примања врши на основу дефинисане кадровске политике и 
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доношење плана и ребаланса плана у временском периоду на који се 
односе како би његова примјена била оправдана и сврсисходна; 

5) поштовање члана 68. Колективног уговора Мјешовитог холдинга 
„Електропривреда Републике Српске“ у дијелу који се односи на исплате 
накнада комисијама као и увећање плате за радни учинак до износа који не 
прелази 30% основне плате.  
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

 

- Закон о јавним предузећима; 
- Закон о привредним друштвима; 
- Закон о јавним набавкама; 
- Закон о порезу на добит; 
- Закон о ПДВ-у и Правилник о примјени Закона о ПДВ-у;  
- Закон о порезу на доходак;  
- Закон о доприносима;  
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању инвалида;  
- Закон о фонду солидарности за дијагностику и лијечење оболења стања и 

повреда дјеце у иностранству;  
- Закон о раду;  
- Одлука о најнижој плати у Републици Српској;  
- Колективни уговор МХ „Електропривреда РС“; 
- Правилник и измјене Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста;  
- Правилник о изузетном доприносу запослених у предузећу;  
- Уредба о издацима за службена путовања у земљи и иностранству за 

запослене у јавном сектору Републике Српске;  
- Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем; 
- Закључак Владе број 04/1-012-2-825/15 од 23.04.2015. године. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик (у даљем 
тексту: Друштво) основано је одлуком Јавног предузећа „Електропривреда 
Републике Српске“, број 01-18-4/92 од 19. августа 1992. године. 

Друштво је уписано у регистар приврених организација који се води код Основног 
суда у Бијељини и то за обављање дјелатности производње термоелектричне 
енергије и производњу угља. 

Рјешењем Основног суда у Бијељини од 03.09.1992. године дјелатност Друштва је 
проширена на обављање спољно – трговинског промета. Основни суд у Бијељини 
је 15.05.1996. године донио Рјешење којим је промијењен назив фирме у ЈМДП 
„Електропривреда“ Републике Српске са п.о. Зависно државно предузеће „Рудник и 
Термоелектрана Угљевик“ Угљевик са п.о. док је Рјешењем од 19.09.2005. године 
извршена статусна промјена којом је извршена промјена облика организовања те је 
Друштво као Јавно предузеће прешло у акционарско друштво. Такође, Рјешењем 
Окружног привредног суда у Бијељини од 26. новембра 2012. године извршена је 
промјену назива у Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ 
Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана“ 
а.д. Угљевик. 

Сједиште Друштва је у Угљевику. 

Друштво послује као дио Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике 
Српске“ (у даљем тексту: Матично предузеће). Међусобни економски односи 
између друштава, која чине поменути холдинг, једним дијелом су регулисани 
Уговором о међусобним економским односима закљученим 26.01.2010. године као 
и Одлуком Владе Републике Српске о принципима за закључививање уговора о 
међусобним економским односима између јавних предузећа која обављају 
електроенергетску дјелатност од 29.10.2009. године. Наведени Уговор не 
представља уговор о урављању Друштвом од стране Матичног предузећа нити 
уговор о преносу добити Матичном предузећу. Пословање Друштва једним дијелом 
је одређено Законом о електричној енергији. 

Koмисија за концесије Републике Српске и Правобранилаштво Републике Српске 
су 21.03.2018. године дали сагласност/мишљење на Приједлог уговора за 
коришћење термоенергетског објекта „Термоелектрана Угљевик 1“ општина 
Угљевик на основу којег је Влада Републике Српске донијела Рјешење о додјели 
концесије након чега је 30.03.2018. године закључен уговор о концесији за 
наведени термоенергетски објекат. 

Друштво у капиталу зависног правног лица „Термо Нова“ д.о.о. Угљевик има 
учешће у капиталу (100%) и „Comsar Energy Republika Srpska“ d.o.o. Banja Luka 
(10%).  

Предмет ревизије су неконсолидовани финансијски извјештаји Друштва. 

Друштво је у законом прописаном року доставило примједбе на Нацрт извјештаја о 
проведеној финансијској ревизији. Главна служба за ревизију јавног сектора 
Републике Српске је са дужном пажњом размотрила изнесене примједбе и 
констатовала да нису достављени такви докази који би значајно утицали на наводе 
из Нацрта извјештаја о ревизији већ да се ради о образложењима која не могу 
промијенити налазе и закључке, нити мишљење Главног ревизора. Од седам 
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примједби једна примједба која се односи на успостављање Одјељења интерне 
ревизије у складу са Законом о јавним предузећима је прихваћена те је дио текста 
везан за налазе преформулисан. 

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 први пут проводи 
финансијску ревизију Друштва.  

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

У 2018. години на снази је био Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста (из 2016. године) као и нови Правилник са 
измјенама и допунама из 2018. године који је до краја године имао седам измјена и 
допуна. Друштво није донијело кадровски план као појединачан документ већ је 
био саставни дио плана пословања.  

Наведеним Правилником је систематизовано 726 радних мјеста са 2.280  
извршилаца.  

На дан 31.12.2018. године у Друштву је било запослено 1.992 извршиоца од тога: 
1.938 на неодређено, 51 на одређено и 3 приправника.  

У току 2018. године године 215 извршилаца је засновало радни однос, а за 114 
извршилаца је престао радни однос (пензионисање, отказ од стране послодавца 
или радника, престанак усљед смрти запосленог, истек уговора на одређено и др.).  

У току године у радни однос на одређено вријеме је примљено 206 извршилаца од 
којих су 153 преведена у радни однос на неодређено вријеме. Друштво је у току 
године вршило запошљавања без консултација Владе Републике Српске и 
ресорног Министарства индустрије, енергетике и рударства, што није у складу са 
Закључком Владе број 04/1-012-2-825/15 од 23.04.2015. године. 

Осим тога, по основу привремених и повремених послова закључени су уговори са 
162 физичка лица и то за послове за које је предвиђено закључивање уговора о 
раду што није у складу са чланом 204. Закона о раду. Највећи дио ових уговора 
закључиван је на период од 45 радних дана, а односе се на послове: одржавања 
основних средстава; ресторана заједничких просторија; припреме и обраде 
намирница за потребе Службе исхране радника и друге послове. Такође, поједина 
лица, по основу привремених и повремених послова, су била ангажована на 
период дужи од 90 календарских дана, што није у складу са чланом 204. став 1. 
Закона о раду.   

У току године потписан је 31 уговор о дјелу од чега се 8 уговора односи на 
систематизоване послове односно послове који нису ван дјелатности Друштва, што 
није у складу са чланом 205. Закона о раду. 

У циљу обављања приправничког стажа у току године закључен је 141 уговор о 
стручном оспособљавању запослених.  

Писмени обрачун плате не садржи увећања плата по основу радног учинка и 
других примања по основу радног односа (превоз, јубиларна накнада, регрес и сл.) 
што није у складу са чл.120, 121 и 126. Закона о раду. 
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У току 2018. године именовано је лице одговорно за финансијско управљање и 
контролу (у даљем тексту: ФУК) које је сачинило приједлог Планa рада за 
успостављање и развој система ФУК-а за 2018. годину, о чему су након усвајања 
од стране Управе Друштва обавјештени Централна јединица за хармонизацију при 
Министарству финансија и Министарство енергетике и рударства. Полугодишњи и 
годишњи извјештаји достављени су Министарству финансија и Централној 
јединици за хармонизацију. Изјава у вези са достигнутим степеном развоја система 
интерних финансијских контрола као и изјава о планираним мјерама у наредној 
години за успостављање недостигнутог нивоа развоја достављене су Централној 
јединици за хармонизацију. У 2019. години настављене су активности у вези 
доношења Стратегије управљања ризицима, идентификовање и квантификовање 
ризика по пословним процесима у циљу сачињавања Регистра ризика као и 
активности на измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији у 
дијелу дефинисања обавеза руководилаца на свим нивоима за успостављање, 
развој и спровођење система ФУК-а. 

Одлуком директора од 2006. године успостављено је Одјељење интерне ревизије, 
организовано у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 75/04, 78/11) које је за свој рад одговорно Одбору за 
ревизију и којом руководи директор Одјељења интерне ревизије. Правилником о 
организацији и систематизацији систематизована су радна мјеста за 3 интерна 
ревизора колико је и попуњено. Није сачињена Повеља интерне ревизије нити је 
донесен стратешки план већ само Годишњи план и Годишња студија ризика. 
Укупно је планирано 12 ревизија колико је и извршено.  

Одјељење за интерну ревизију у току године је извршило ревизије које су се 
односиле на: попис имовине и обавеза за 2017. годину; 4 ревизије јавних набавки у 
различитим периодима током 2017. и 2018. године; уговоре са повезаним лицима 
закљученим у 2017. години; краткорочне обавезе на дан 31.03.2018. године; 
нематеријалне трошкове у 2017. и 2018. години; рад самачког хотела; рад архиве и 
протокола; благајничко пословање у периоду 01.01. - 30.09.2018. године; остале 
расходе и друштвену исхрану у периоду 01.01. - 30.09.2018. године.  

Поред Статута (новембар 2016. године) на снази су били правилници о: интерним 
контролама и интерним контролним поступцима (октобар 2011. године); 
рачуноводственим политикама Матичног предузећа (март 2016. године); интерној 
ревизији; раду са измјенама правилника; индивидуалном радном учинку радника 
по основу резултата рада; изузетном доприносу запослених; јавним набавкама; 
провођењу поступка директног споразума за јавну набавку роба, услуга и радова; 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним 
стањем; стручном оспособљавању и др. 

Управа Друштва је донијела Одлуку о попису и начину усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза на дан 31.12.2018. године 
којом су поред Централне пописне комисије формиране и комисије за попис: 
имовине и обавеза на нивоу Друштва; у РЈ Рудник и РЈ Термоелектрана и по 
секторима (Организационо - правном; Економско - финансијском, Сектору за 
инвестиције, развој и пројектовање и Сектору за правне и корпоративне послове).  

Приликом пописа имовине и обавеза, пописне комисије су за дио земљишта 
констатовале да је по катастарском операту на дан 31.12.2018. године исказано 
земљиште за 66.116 м2 мање у односу на књиговодствено стање. Разлика од 
46.713 м2 настала је из разлога што су поједине парцеле у цјелости експроприсане 
и књиговодствено евидентиране али су дјелимично проведене у катастарском 
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операту или нису уписане на име Друштва. У току 2018 и 2019. године формирана 
је комисија са задатком да изврши усаглашавање књиговодствено евидентираног 
земљишта и земљишта евидентираног у катастру непокретности. Након прегледа и 
комплетирања документације (Рјешење о експропријацији, Споразум о накнади за 
експроприсане непокретности, Рјешење о исплати накнаде, Доказ о уплати и сл.) 
иста ће бити предата у катастар непокретности на књижење.  

Разлика у износу од 19.403 м2 односи се на земљиште које је требало бити дио 
оснивачког улога Друштва у „Comsar Energy Republika Srpska“ d.o.o. Banja Luka (у 
даљем тексту уговарач). Уговором од 22.05.2012. године земљиште површине 
199.661 м2  у износу од 515.674 КМ је требало бити дио оснивачког улога Друштва 
у „Comsar Energy Republika Srpska“ d.o.o. Banja Luka. Поред земљишта, оснивачки 
улог чине и грађевински објекти у износу од 591.819 КМ (процјена вриједности 
некретнина које су биле биле предмет оснивачког улога вршили су судски вјештак 
пољоприврене струке и дипломирани инжињер архитекта). Чланом 8. наведеног 
уговора Друштво је дало сагласност да се уговарач упише као власник и посједник 
предметних некретнина у јавним књигама и регистрима са дијелом од 1/1. Чланом 
1. тачке 3. и 4. Уговора наведено је да се непокретности од 19.403 м2 не воде као 
њихово власништво, да је потребно провести одговарајуће поступке ради уписа 
власништва на њихово име те да је поступак у току.  

Анексом број 1 Уговора о оснивању од 14.11.2012. године дефинисано је да 
оснивачки улог Друштва у основном капиталу уговарача чине само непокретности 
површине 180.258 м2 док је уговарач извршио упис права не непокретности у 
цјелокупном износу од 199.661 м2.  

Друштво је од Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове ПЈ 
Угљевик извршило потребне идентификације грунтовних парцела и прикупило 
рјешења о експропријацији предметних непокретности од ранијих власника која су 
уз захтјев за упис права својине предата на књижење у званичним земљишним 
евиденцијама. Друштво се неколико пута писмено  (задњи пут 06.02.2019. године) 
обраћало уговарачу да се у циљу мирног рјешења изврши откуп предметних 
парцела према ознакама из катастарског операта јер су на истима уписани као 
посједник а да није дошло до увећања улога Друштва у основном капиталу 
уговарача. Уколико се не изврши плаћање парцела коју уговарач користи од 2012. 
године Друштво ће код Републичке управе за геодетске и имовинско правне 
послове ПЈ Угљевик покренути поступак ради поништења уписа права посједа 
уговарача. Како је процјена предметних некретнина вршена 2011. године, према 
писменој информацији Друштва, потребно је извршити ново вјештачење ради 
процјене тржишне вриједности као и питање накнаде на име коришћења 
предметних парцела почев од дана уписа права посједа на истима па до момента 
регулисања питања откупа. 

Централна пописна комисија је 31.01.2019. године сачинила Извјештај са 
приједлогом књижења утврђених разлика по попису и заједно са Извјештајем о 
попису од 25.02.2019. године доставила га Управи Друштва, Одбору за ревизију и 
Надзорном одбору на усвајање.  

Приједлог Централне пописне комисије је да се утврђене разлике књиже на начин 
да се: износ од 81.909 КМ искњижи из пословних књига; износ од 29.258 КМ који се 
односи на мањкове, отпис и дуговни салдо пасивних временских разграничења 
књижи на терет расхода; вишкови, отпис обавеза и недовршена производања у 
пластенику у износу од 23.200 КМ књижи у корист прихода, а погрешно исказани 
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трошкови на инвестиционом радном налогу у износу од 12.759 КМ прекњиже са 
инвестиција у току на трошкове текућег одржавања 

Управа Друштва је 25.02.2019. године, а Одбор за ревизију и Надзорни одбор су 
26.02.2019. године усвојили наведни извјештај.  

Централна пописна комисија у сарадњи са појединачним пописним комисијама 
извршила је допуну Извјештаја о попису. Допуна од 03.05.2019. године је настала 
као посљедица доношења одлуке Управе Друштва (од 26.02.2019. године) о 
усаглашености интерних аката о разграничењу трошкова ремонта са Правилником 
о рачуноводственим политикама Матичног предузећа и корекцији почетног стања 
по основу КО 51/17/3. Наведена Допуна Извјештаја о попису усвојена је од стране 
Управе Друштва 08.05.2019. године као и Одбора за ревизију и Надзорног одбора 
10.05.2019. године.  

Иако су разлози за корекцију Извјештаја о попису наведени одлукама од 
26.02.2019. године Допуна извјештаја о попису сачињена је 03.05.2019. године (два 
мјесеца након предаје финансијских извјештаја из чега произилази закључак да 
сама допуна није била основ за књижења утврђених корекција које се тичу 
финансијских извјештаја), што није у складу са чланом 20. став 2. Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним 
стањем имовине и обавеза („Службени гласник Републике Српске“, бр. 45/16) по 
којем се извјештај о попису доставља најкасније мјесец дана прије истицања рока 
за припрему и презентацију годишњег финансијског извјештаја. 

У оквиру трошкова бруто накнада члановима Надзорног одбора исказан је износ од 
7.359 КМ који се односи на исплате трошкова службеног путовања (дневнице, 
употреба властитог аутомобила у службене сврхе и сл.). Обрачунате накнаде нису  
у складу са чл.1. и 14. Уредбе о накнадама за службена путовања у земљи и 
иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.73/10), као ни Одлуком Скупштине акционара о висини 
накнада члановима Надзорног одбора. Врста и висина накнаде за службена 
путовања односи се само на запослене у јавном сектору Републике Српске док 
чланови Надзорног одбора нису у радном односу Друштва. 

Обрачун Пореза на додату вриједност (у даљем тексту: ПДВ) врши се на основу 
Прегледа излазни и улазни порез - појединачне ставке који се воде у електронској 
форми и третирају као књиге излазних и улазних фактура. Наведене евиденције 
садрже податке потребне за обрачун ПДВ, осим редног броја, што није у складу са 
чл. 122. и 123. став 1а) Правилника о примјени Закона о порезу на додату 
вриједност („Службени гласник БиХ“, бр. 93/05, 21/06, 60/06, 06/07, 100/07, 35/08, 
65/10 и 85/17). Фактуре се не достављају благовремено у књиговодство што није у 
складу са чланом 9. став 5) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15). 

Сходно наведеном, није успостављена контрола свеобухватности излазних и 
улазних фактура приликом обрачуна ПДВ-а, што није у складу са чланом 56. став 
1. и 2. Закона о порезу на додату вриједност („Службени гласник БиХ“, бр.9/05, 
35/05, 100/08 и 33/17);  чланом 120. Правилника о примјени Закона о порезу на 
додату вриједност и чланом 2. став 2. г. алинеја 5. Правилника о рачуноводственим 
политикама Матичног предузећа. 

Препоручује се директору Друштва да обезбиједи: 

- да се пријем запослених врши у складу са Законом о раду приликом 
заснивање радног односа; закључивање уговора о привременим и 
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повременим пословима; уговорима о дјелу као и поштовање Закључка 
Владе број 04/1-012-2-825/15 од 23.04.2015. године;  

- да се попис проводи у роковима прописаним Правилником о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним 
стањем имовине и обавеза; 

- успостављање адекватних књига излазних и улазних фактура, у складу са 
чл. 120, 122. и 123. став 1а) Правилника о примјени Закона о порезу на 
додату вриједност; чл. 56. став 1 и 2. Закона о порезу на додату 
вриједност; чл. 2. став 2. г. алинеја 5. Правилника  о рачуноводственим 
политикама Матичног предузећа у циљу контроле свеобухватности 
података за обрачун ПДВ по пореским периодима; 

- достављање фактура у прописаном року у складу са чланом 9. став 5) 
Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске. 

Успостављени систем интерних контрола није у довољној мјери функционисао на 
начин да обезбиједи финансијске извјештаје Друштва без грешака и 
неправилности, потпуну примјену Међународних рачуноводствених стандарда и 
потпуну усклађеност пословања Друштва са релевантном законском регулативом. 

4. Набавке 

Друштво је у фебруару 2018. године донијело привремени план јавних набавки у 
износу од 205.495.349 KM без ПДВ-а, док је коначни план усвојен у мају 2018. 
године у износу од 194.891.310 КМ без ПДВ-а.  

Ревизијом је утврђено да План јавних набавки садржи мањкавости и то: код 
појединих поступака наводи се погрешна врста поступка; планови не садржи 
оквирно вријеме покретања поступка и подзбирови нису тачно исказани. Друштво 
не води евиденцију провођења плана јавних набавки како за текућу годину тако и 
за претходне године. Један дио поступака је окончан у 2019. години усљед жалби 
које су пролонгирале рокове као и поступака који су започети у децембру 2018. 
године.  

Према плану набавки за 2018. годину проведено је 1.033 поступка укупне 
вриједности 103.083.003 КМ без ПДВ-а од тога: отвореним поступком (94.569.522 
КМ); конкуретским захтјевом (3.244.702 КМ); директним споразумом (2.514.066 КМ); 
преговарачким поступаком без објаве обавјештења (360.980 КМ); Анексом II дио Б 
(537.853 КМ) и уговорима који су изузети од примјене одредби ЗЈН (1.855.880 КМ).  

Провођењем више директних споразума набављене су робе, услуге и радови 
изнад 6.000 КМ без ПДВ-а чиме је извршено дијељење предмета набавке у 
најмањем износу од 359.948 КМ, што није у складу са чл. 14. и 15. Закона о јавним 
набавкама (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/14), (у даљем тексту: 
ЗЈН) и то за набавке: алкохолних и безалкохолних пића (95.203 КМ); поправке 
возила (53.393 КМ); ватрогасних и радних одијела (29.401 КМ); штампача (11.293 
КМ); каско осигурања и ауто одговорности (41.043 КМ); услуга уређења 
канцеларија (24.784 КМ); хидрауличних цријева (17.581 КМ); пословних поклона - 
слике (11.850 КМ); услуга крпљења гума (11.800 КМ); инхибитора корозије челика и 
каменца (17.244 КМ); услуге промоције рада на порталу (6.838 КМ) и друге набавке 
роба (39.518 КМ). За поменуте набавке је требало провести отворени поступак или 
конкурентски поступак јер припадају већем вриједносном разреду.  



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Зависног предузећа 
„Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик за период 01.01 - 
31.12.2018. године 

17 

 

Узорком је обухваћено 14 поступака јавних набавки укупне вриједности 43.745.923 
КМ (42% у односу на проведене набавке) и то: четири отворена поступка; један 
конкурентски захтјев; један поступак према Анексу II дио Б и осам директних 
споразума.  

Друштво је према плану набавки провело поступак набавке еуро дизел горива за 
период 2018 - 2020. године. Набавка је покренута на основу посебне одлуке 
18.04.2018. године, а Матично предузеће је дало сагласност да се поменута 
набавка покрене 28.09.2018. године. Поступак је привремено обустављен због 
жалбе на тендерску документацију и након извршене исправке поступак је 
настављен 09.01.2019. године. Након отварања понуда елиминисани су понуђачи 
који нису испунили услове из тендерске документације и проведена је е - аукција. 
Закључен је Оквирни споразум са „Супер петрол“ д.о.о. Бања Лука укупне 
вриједности 41.047.825 КМ без ПДВ-а на период од 36 мјесеци. 

Такође, проведени су отворени поступци и закључени оквирни споразуми који 
обухватају вриједности без ПДВ-а и то: услуге реконструкције опреме у расхладном 
торњу (443.000 КМ); набавка котловских цијеви (550.000 КМ); легираних лимова 
(100.000 КМ); услугу замјене цијевних завјешења и цијеви на ширмовском 
прегријачу паре (980.000 КМ). 

За набавку правних услуга и услуга превођења за потребе арбитражног поступка 
који се води по Закону о арбитражи Републике Србије по тужби Elektrogospodarstvo 
Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor (у даљем тексту: EGS) проведен је 
поступак према Анексу II дио Б и закључен уговор са адвокатском канцеларијом 
укупне вриједности 537.853 КМ без ПДВ-а.  

Код конкурентског захтјева за набавку услуге сервисирања истосмјерног и 
наизмјеничног постројења са исправљачима индикатора стабилизатора напона 
пристигла је једна прихватљива понуда и закључен је уговор у износу 47.950 КМ 
без ПДВ-а у року дужем од 10 дана, што није у складу са чланом 89. став 3. ЗЈН.  

Узорком је обухваћено пет директних поступака набавке алкохолних пића и три 
поступка набавке услуге сервиса и поправке возила за које је утврђено да је 
извршено дијељење предмета набавке што није у складу са чланом 14. и 15. ЗЈН. 

Друштво на својој веб страници објављује Образац реализације уговора за сваку 
набавку посебно али не као табеларни збирни преглед, образац није потпун (нема 
печат и потпис одговорног лица), нити се врши ажурирање за сваки појединачни 
уговор на свака три мјесеца, што није у складу са чланом 4. Упутства о објави 
основних елемената уговора и измјена уговора („Службени гласник БиХ“, бр. 
56/15). 

Препоручује се директору Друштва да обезбиједи да се Закон о јавним 
набавка у потпуности примјењује у дијелу који се односи на избор 
одговарајућег поступка набавке у складу са чл. 14 и 15.  

5. Припрема и доношење плана пословања и финансијског 
плана 

Друштво је у донијело План пословања за период 2018 - 2020. година, Годишњи 
план и Ребаланс годишњег плана пословања за 2018. годину.  

Планирање је вршено на основу: Електроенергетског биланса Републике Српске; 
Методологије и смјерница Матичног предузећа о припреми и изради годишњег и 
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трогодишњег плана; Извјештаја о остваривању плана за претходну годину и 
годишњег и трогодишњег Плана пословања Матичног предузећа. 

Према наведеном плану предвиђена производња електричне енергије планирана 
је по годинама како слиједи: 2018. године (1.780 GWh); 2019. године (1.715 GWh) и 
2020. године (1.643 GWh).  

Производња угља у руднику „Богутово Село“ по годинама планирана је у 
сљедећим количинама: 2018. године (2.075.168 t); 2019. године (2.000.850 t) и 2020. 
године (2.006.567 t). У укупно планираној производњи угља за 2018. години 
садржана је и производња угља за комерцијалне сврхе у износу од 40.000 t. 

Према трогодишњем плану предвиђен је откоп откривке у руднику „Богутово Село“ 
по годинама: 2018. године (9.000.000 m3 čm); 2019. године (8.690.000 m3 čm) и 
2020. године (8.700.000 m3 čm).  

У трогодишњем плану Друштво је планирало инвестициона улагања у 2018. години 
у износу од 160.738.000 КМ. Од планираних инвестиција у 2018. години највећи дио 
односи се на одсумпоравање (93.052.000 КМ), који се финансира из кредитних 
средстава JIBC-ODA. Остале инвестиције планиране су у износу од 67.686.000 КМ, 
чије је финансирање планирано из властитих средстава (48.546.000 КМ) и 
кредитних средстава (19.140.000 КМ). 

Код инвестиција (без одсумпоравања) чије је финансирање планирано из кредита, 
нису наведени зајмови чије узимање је планирано у периоду који план обухвата, 
као ни гаранције чије је давање предложено за осигурање тих кредита, што није у 
складу са чланом 22. став 1. тачка г) и д) Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр.75/04, 78/11). 

У оквиру укупних расхода највеће учешће имају трошкови зарада и накнада зарада. 
Од параметара потребних за планирање истих наведен је просјечан број радника 
(1.900 запослених) као и цијена рада (140 КМ) дефинисана у смјерницама за 
израду плана.  

У оквиру трогодишњег плана садржан је и финансијски план. За 2018. годину 
планирани су: приходи од 152.951.000 КМ;  расходи од 149.938.000 КМ; добитак од 
3.013.000 КМ. 

План пословања за 2018. годину и План прихода и расхода за период 2018 - 2020. 
година као и консолидовани планови су упућени у процедуру усвајања: Управи 
Друштва 25.01.2018. године, Одбору за ревизију и Надзорном одбору 02.02.2018. 
године и Скупштини акционара 27.04.2018. године.  

До момента усвајања Плана пословања на Скупштини акционара (када постаје 
званичан) Друштво је пословало у складу са усвојеним Планом пословања 
Матичног предузећа који садржи усаглашене планове зависних предузећа и на 
основу привременог плана јавних набавки Друштва. 

У складу са Смјерницама Матичног предузећа у октобру 2018. године сачињен је 
Ребаланс плана пословања за 2018. годину, а Скупштина акционара Друштва је 
23.04.2019. године донијела Одлуку о усвајању неконсолидованог Ребаланса 
Плана пословања Друштва за 2018. годину.  

Ребалансом су планирани приходи у износу од 155.852.000 КМ; расходи у износу 
од 152.308.000 КМ и добитак у износу од 3.544.000 КМ, док су инвестиције 
планиране у износу од 156.385.000 КМ.  
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Наведеним ребалансом инвестиције су планиране за 4.353.000 КМ мање у односу 
на првобитни план. Финансирање осталих инвестиција (без одсумпоравања) из 
властитих средстава је повећано иако су трошкови амортизације ребалансом 
смањени, што није у складу са Смјерницама Матичног предузећа за израду Плана 
и Ребаланса плана пословања за 2018. годину којима је дефинисано да управе 
производних предузећа, морају водити рачуна, да укупна властита средства за 
инвестирање не прелазе годишњу амортизацију умањену за обавезе по основу 
отплата кориштених кредита. 

Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада, ребалансом плана за 2018. годину 
значајно су повећани (12% или за износ од 5.402.000 КМ). Повећање истих 
извршено је на основу остварења у првом полугодишту 2018. године, које је за 12%  
веће у односу на план за наведени период. У извјештају о извршењу у периоду од 
01.01 - 30.06.2018. године нису наведени параматри који су довели до повећања 
зарада. У истом извјештају стоји да број запослених на дан 30.06.2018. године 
износи 1890, а према Извјештају о пословању за период јануар – децембар 2018. 
године број запослених на дан 31.12.2018. године износи 1992, што је за 102 
радника више. На повећање расхода по основу личних примања утицало је и ново 
запошљавање, које није подржано кадровским планом нити су провођене 
процедуре дефинисане Закључком Владе Републике Српске од 23.04.2015. године 
(консултације са ресорним министарством и Владом Републике Српске). 

Приликом доношења Плана и Ребаланса плана за 2018. годину нису узети у обзир 
сви познати подаци (укључујући и покриће губитка) који би допринијели реалнијем 
и ефикаснијем планирању. 

Низак проценат реализације инвестиција у односу на Ребаланс плана за 2018. 
годину Друштво правда комплексношћу процедура јавних набавки због чега се 
често велике инвестиције преносе из једног планског периода у други. Такође, 
Скупштина акционара Друштва је 23.04.2019. године донијела Одлуку о усвајању 
неконсолидованог Ребаланса Плана пословања за 2018. годину као и План 
пословања за 2019. годину из чега произилази да је доношење ребаланса плана у 
наредној за претходну годину несврсисходно.  

Препоручује се директору Друштва да обезбиједе да се: планирање 
финансирања инвестиција врши у складу са Законом о јавним предузећима 
и смјерницама Матичног предузећа; планирање расхода за лична примања 
врши на основу дефинисане кадровске политике и доношење плана и 
ребаланса плана у временском периоду на који се односе како би његова 
примјена била сврсисходна. 

6. Финансијски извјештаји 

Друштво је састављене финансијске извјештаје за 2018. годину предало у 
Јединствени регистар финансијских извјештаја у временском року дефинисаном у 
члану 25. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске. 

У 2018. години приходи су остварени у износу од 149.638.679 КМ (96% у односу на 
ребалансом планиране), док су расходи остварени у износу од 153.709.208 КМ 
(101% у односу на планиране). Ребалансом је планирана добит у износу од 
3.544.000 КМ, док је остварен губитак у износу од 3.281.334 КМ. Инвестиције су 
реализоване у износу од 93.808.070 КМ (60%) у односи на ребаланс. 

У пословној 2018. години извршене су одређене корекције претходно исказаног 
биланса стања на дан 01.01.2018. године као и биланса успјеха за пословну 2017. 
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годину, ради корекције грешака из претходне године у складу са МРС 8 - 
Рачуноводствене политике, промјене рачуноводстених процјена и грешке. 

Корекције су се односиле на поједине позиције активе и пасиве, док су позиције 
прихода и расхода исправљене кроз упоредне податке за 2017. годину (тачка 
6.2.2.1. извјештаја). 

6.1. Биланс успјеха 

6.1.1. Приходи 

Укупни приходи Друштва исказани су у износу од 149.638.679 КМ, а чине их: 
пословни приходи (147.331.599 КМ); финансијски приходи (319.394 КМ); остали 
приходи (1.823.864 КМ) и приходи од усклађивања вриједности имовине (163.822 
КМ). По налазу ревизије потцијењени су у најмањем износу од 61.184 КМ јер 
приходи нису признати у периодима на које се односе и вршено је „пребијања“ 
прихода и расхода, (тачке 6.1.2.1, 6.1.2.2. и 6.2.1.2. извјештаја). 

Пословни приходи највећим дијелом односе се на: приходе од продаје учинака; 
приходе од активирања или потрошње робе и учинака кориговани за смањење 
вриједности залиха учинака и остале пословне приходи.  

Приходи од продаје учинака исказани су у износу од 145.558.751 КМ, а односе се 
највећим дијелом на приходе од продаје: учинака повезаним правним лицима по 
основу испоруке електричне енергије Матичном предузећу (141.038.935 КМ); 
топлотне енергије Термо Нова д.о.о Угљевик (158.526 КМ) и учинака на домаћем 
тржишту по основу продаје угља осталим лицима у земљи (4.360.963 КМ).  

Приходи од активирања или потрошње робе и учинака исказан су у износу од 
2.578.903 КМ, а односе се на: приходе од активирања учинака за некретнине, 
постројења и опрему у износу од 943.596 КМ (од чега се дио у износу од 920.757 
КМ односи на извршене припремне радове у сопственој режији и ангажовање 
сопствених машина за отварање новог површинског копа “Угљевик Исток 1”); 
приходе по основу употребе производа и услуга за резервне дијелове 1.544.004 КМ 
(обрачун у складу са IFRIC 20 - Трошкови уклањања откривке у производној фази 
површинског копа) и од прихода по основу употребе производа за репрезентацију - 
кафе кухиња (91.303 КМ). 

Смањење вриједности залиха учинака исказано је у износу од 1.439.669 КМ, а 
односи се на смањење вриједности властитих учинака 1.596.199 КМ (угља) на крају 
обрачунског периода у односу на почетак периода и повећање вриједности залиха 
учинака 156.530 КМ по основу дорађених резервних дијелова.  

Остали пословни приходи исказани су у износу од 642.541 КМ, а највећим дијелом 
се односе се на приходе од издавања објеката и земљишта под закуп (111.758 КМ) 
и рефундације од фондова за накнаде боловања (528.883 КМ).  

Приходи по основу рефундације боловања од Фонда здравственог осигурања 
Републике Српске за накнаде боловања преко 30 дана исказани су у износу од 
448.689 КМ. Друштво није поштовало члан 60. тачка 5. Правилника о 
рачуноводственим политикама Матичног предузећа по којем се приходи 
обрачунавају кад су стечени и укључени у период на који се односе. Добијена 
рјешења за новембар и децембар 2017. године нису евидентирана у тој години као 
ни рјешења за август, септембар и октобар у 2018. године већ у сљедећој години, 
што није у складу са чл. 16, 27 и 53. Правилника о контном оквиру и садржини 
рачуна у контом оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
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предузетнике („Службени гласник Републике Српске“, бр.106/15), те су приходи по 
основу рефундације боловања у 2018. години прецијењени, а резултат за 2017. 
годину потцијењен у износу од 123.747 КМ, док су приходи и потраживања од 
фондова у 2018. години потцијењени у износу од 162.601 КМ. 

Финансијски приходи исказани су у износу од 319.394 КМ, а односе се највећим 
дијелом на: позитивне курсне разлике (303.087 КМ) и остале финансијске приходе 
(13.838 КМ), (тачке 6.1.2.2 и 6.2.1.2. извјештаја). 

Остали приходи исказани су у износу од 1.823.864 КМ, а највећим дијелом чине 
их: добици по основу продаје материјала у износу од 47.992 КМ (по основу 
отписаних основних средстава и секундарних сировина); вишкови, изузимајући 
вишкове залиха учинака у износу од 21.572 КМ (по Одлуци о попису на дан 
31.12.2018. године); приходи од укидања дугорочних резервисања за трошкoве 
обновљивих природних богатстава (1.018.595 КМ) и остали непоменути приходи  
(731.570 КМ).  

Приходи од укидања дугорочних резервисања за трошкoве обновљивих природних 
богатстава односе се на приходе исказане на основу Одлуке о усвајању Обрачуна 
трошкова техничко - рударске рекултивације и ангажовања властите радне снаге 
за 2018. годину. Резервисања су извршена 31.12.2013. године у складу са МРС 37 
– Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина. 

Остали непоменути приходи највећим дијелом односе се на приходе исказане на 
основу Одлуке Управе Друштва да се оприходује износ од 372.760 КМ на име 
обавеза према добављачима које су застарјеле а за које није покренут нити један 
судски поступак; приход наплаћен из стечајне масе, у износу од 82.462 КМ и 
обрачунатог дисконта у износу од 231.918 КМ. Укидање разграничених прихода 
настаје по основу амортизације дисконта дугорочних кредита добијених по 
каматним стопама нижим од тржишних у складу са МРС 20 - Рачуноводство 
државних давања и објелодањивање државних помоћи (тачка 6.2.2.2. извјештаја). 
Разграничени приходи се укидају и признају као остали приходи у складу са 
отплатним планом ино кредитних обавеза. 

Приходи од усклађивања вриједности имовине исказани су у износу од 163.822 
КМ и у потпуности се односе на приходи од усклађивања вриједности залиха 
материјала и робе по основу процјене секундарних сировина и отпадног 
материјала.  

Препоручује се директору Друштва да обезбиједи да се потраживања и 
приходи од фондова евидентирају у складу са чланом 60. тачка 5. 
Правилника о рачуноводственим политикама Матичног предузећа као и чл. 
16, 27 и 53. Правилника о контом оквиру и садржини рачуна у контом оквиру 
за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. 

6.1.2. Расходи 

Укупни расходи исказани су у износу од 153.709.208 КМ, а чине их: пословни 
расходи; финансијски расходи; остали расходи и расходи од усклађивања 
вриједности имовине. По налазу ревизије потцијењени су у најмањем износу од 
199.255 КМ.  

6.1.2.1. Пословни расходи 

Пословни расходи су исказни у износу од 144.809.564 КМ, а односе се на трошкове: 
материјала; зарада, накнада зарада и осталих личних расхода; производних 
услуга; амортизације и резервисања; нематеријалне; пореза и доприноса. 
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Трошкови материјала су исказани у износу од 29.948.137 КМ, а чине их: трошкови 
материјала за израду учинака; за израду осталог материјала и трошкови горива и 
енергије. 

Трошкови материјала за израду учинака исказани су у износу од 672.188 КМ, а 
чине их у највећем износу утрошене хемикалије. 

Трошкови осталог материјала исказани су у износу од 10.793.358 КМ, а чине их 
највећим дијелом: резервни дијелови за редовно одржавање (4.585.885 КМ); 
утрошен материјал за редовно одржавање (1.935.989 КМ); трошкови издатих ауто 
гума за рудник и грађевинске машине за хаваријско одржавање (1.144.925 КМ); 
утрошена храна и пиће у ресторану (1.385.887 КМ); утрошен режијски материјал 
(307.588 КМ); утрошена ХТЗ опрема (276.776 КМ) и др. 

Издавање залиха у употребу (дамперске гуме) се није у цјелости отписивало у 
обрачунском периоду на начин дефинисан чланом 8. став 7. Правилника о контном 
оквиру и садржини рачуна у контом оквиру за привредна друштва, задруге, друга 
правна лица и предузетнике чиме су потцијењени трошкови осталог материјала у 
износу од 114.623 КМ као и губитак ранијих година у износу од 1.547.567 КМ док су 
залихе алата, инвентара и ХТЗ опреме у употреби прецијењене у износу од 
1.662.190 КМ. Издавање дамперских гума у употребу се амортизује у периоду од 4 
године, што није у складу са чланом 32. Правилника о рачуноводственим 
политикама Матичног предузећа. Чланом 24. наведеног правилника дефинисано је 
да се само витални резервни дијелови могу амортизовати у периоду дужем од 
годину дана, што није случај са дамперским гумама јер исте не представаљју 
витални резервни дио. 

Трошкови горива и енергије исказани су у износу од 18.482.591 КМ, а чине их 
највећим дијелом трошкови: нафте за радну механизацију, одржавање, теренска и 
путничка возила (14.574.986 КМ); за преузету електричну енергију за властите 
потребе са мреже преноса (2.454.317 КМ) за утрошену воду у процесу производњи 
(1.400.000 КМ). 

Трошкови за преузету електричну енергију за властите потребе са мреже преноса 
односе се на испоручену електричну енергију од Електро Бијељина (1.721.919 КМ) 
и фактура које испоставља Матично предузеће (732.398 КМ). Матично предузеће 
фактурише производним предузећима електричну енергију преузету са преносне 
мреже за властите потребе по цијени на прагу електране за снабдијевање 
неквалификованих купаца увећаној за просјечну цијену преноса, тарифу за рад 
Независног оператора система (НОС-а) и цијене помоћних услуга. Елементи за 
фактурисање дефинисани су Уговором о међусобним економским односима у 
Матичном предузећу, Рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске (РЕРС) и Државне регулаторне комисије за електричну енергију (ДЕРК).  

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода исказани су у износу 
од 58.601.077 КМ, а односе се на: трошкове бруто зарада и бруто накнада зарада и 
остале личне расходе. 

Плате и накнаде плата се обрачунавају у складу са: Колективним уговором 
Матичног предузећа од 13.09.2017. године и Правилником о изузетном доприносу 
запослених у предузећу. 

Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада исказани су у износу од 
51.844.557 КМ, а чине их трошкови: бруто зарада за редован рад (41.629.584 КМ); 
бруто накнада зарада за годишњи одмор, рад у дане државних празника, накнаде 
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за боловање и сл. (9.196.920 КМ); бруто накнада члановима управног и надзорног 
одбора (57.111 КМ) и накнада члановима одбора за ревизију, других одбора, 
комисија и сл. (960.942 КМ). 

У оквиру трошкова бруто накнада члановима одбора за ревизију, других одбора 
комисија и сл. исказан је износ од 924.127 КМ који се односи на привремене и 
повремене послове што није у складу са чланом 40. став 5. Правилника о контом 
оквиру и садржини рачуна у контом оквиру за привредна друштва, задруге, друга 
правна лица и предузетнике те су наведени трошкови прецијењени, а трошкови 
производних услуга потцијењени у наведеном износу.  

Остали лични расходи исказани су у износу од 6.756.520 КМ, а чине их трошкови: 
отпремнина, награда и помоћи; трошкови запослених на службеном путу и 
трошкови бруто осталих личних расхода. 

Трошкови отпремнина, награда и помоћи у складу са прописима о раду исказани 
су у износу од 247.220 КМ, а односе се највећим дијелом на помоћ: у случају смрти 
запослених или чланова породице (148.809 КМ) и накнада за рођење дјетета 
(97.291 КМ). 

Трошкови запослених на службеном путу исказани су у износу од 294.286 КМ, а 
односе се највећим дијелом на трошкове: дневница у земљи (39.117 КМ); смјештаја 
у земљи (103.335 КМ); дневница у иностранству (68.510 КМ) и смјештаја у 
иностранству (67.612 КМ).  

Трошкови осталих бруто личних расхода исказани су износу од 6.215.014 КМ и 
односе се највећим дијелом на: накнаде трошкова превоза на радно мјесто 
(1.296.489 КМ); регрес за коришћење годишњег одмора (2.737.268 КМ); накнаде 
комисијама (72.123 КМ); накнаде за стручно усавршавање и оспособљавање -
приправници (963.425 КМ); накнаде по уговору о дјелу (297.923 КМ); исплате по 
одлукама (292.152 КМ) и трошкови топлог оброка за бруто износ доприноса изнад 
неопорезивог износа (496.292 КМ). 

У оквиру накнада трошкова превоза исказан је износ од 91.378 КМ који се односи 
на трошкове превоза за децембар 2017. године, док трошкови превоза за 
децембар 2018. године у износу од 94.180 КМ нису укалкулисани. Овакав начин 
признавања расхода није у складу са начелом узрочности настанка прихода и 
расхода.  

У оквиру накнада комисијама исплаћен је износ од 71.816 КМ бруто вриједности 
који се односи на рад комисије за: јавне набавке; попис; продају секундарних 
сировина и полагање стручног испита, а исто није предвиђено одредбама 
Колективног уговора. Такође, за поједине запослене у периоду јули - децембар 
исплаћен је износ од 18.465 КМ бруто вриједности као увећање плате за радни 
учинак које прелази 30% основне плате, што није у складу са чланом 68. 
Колективног уговора. 

Трошкови осталих бруто личних расхода су прецијењени у износу од 297.923 КМ 
због погрешне класификације уговора о дјелу за колико су потцијењени трошкови 
производних и непроизводних услуга, што није у складу са чланом 40. став 8. 
Правилника о контом оквиру и садржини рачуна у контом оквиру за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике.  

Трошкови производних услуга исказани су у износу од 8.611.256 КМ, а чине их 
највећим дијелом трошкови: транспортних услуга (393.366 КМ); услуга одржавања 
(7.349.518 КМ); рекламе и пропаганде - огласа (103.046 КМ); геолошких 
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истраживања (360.974 КМ); утрошене воде и одвоза смећа (368.548 КМ) и заштите 
на раду (19.552 КМ). 

Трошкови транспортних услуга исказани су у износу од 393.366 КМ, а односе се 
највећим дијелом на трошкове: фиксних (75.360 КМ) и мобилних телефона (257.352 
КМ).  За износ трошкови прекорачења мобилних телефона преко износа претплате 
умањују се рачуни и евидентирају се задужења од запослених. На тај начин су 
остали приходи и расходи по основу коришћења мобилних телефона потцијењени 
у најмањем износу од 337.765 KM, јер Друштво није признавало вриједност 
фактурисаних услуга мобилних оператера у цјелости. Такав начин признавања 
прихода и расхода није у складу са параграфима 32 и 33 МРС 1 – Презентација 
финансијских извјештаја.  

Трошкови услуга одржавања исказане су у износу од 7.349.518 КМ од којих се 
545.842 КМ односе на трошкове услуга одржавања између повезаних правних лица 
и то: ИРЦЕ а.д. Источно Сарајево (508.150 КМ) и Термо Нова д.о.о. Угљевик 
(37.692 КМ). Преостали износ од 6.800.676 КМ односи се на услуге одржавања на 
термоелектрани (5.280.690 КМ); руднику (501.844 КМ); радној заједници (414.503 
КМ); услуге контроле испитивања уређаја (188.486 КМ) и услуге израде техничке 
документације (418.153 КМ). 

Трошкови истраживања исказани су у износу од 360.974 КМ, а највећим дијелом 
односе се на услуге детаљних геолошких истраживања карбоната сировине у 
лежишту Спасине - Брђани код Угљевика - II фаза (350.099 КМ). 

Трошкови амортизације и резервисања исказани су у износу од 33.243.227 КМ. 

Трошкови амортизације исказани су у износу од 31.188.884 КМ, од чега се на 
амортизацију грађевинских објеката односи 5.687.335 КМ, на опрему 24.837.195 КМ 
и на нематеријална улагања 664.354 КМ. 

Трошкови резервисања исказани су у износу 2.054.343 КМ од чега се на 
резервисања за судске спорове односи (838.913 КМ); резервисања по основу 
јубиларних награда (97.290 КМ) и резервисања по основу бенефиција за запослене 
приликом одласка у пензију на основу извјештаја овлашћеног актуара (1.118.140 
КМ). 

Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) исказани су у износу од 
6.231.844 КМ и односе се на трошкове: непроизводних услуга; репрезентације; 
премија осигурања; платног промета; чланарина и остале нематеријалне трошкове. 

Трошкови непроизводних услуга исказани су у износу од 4.976.832 КМ и односе се 
највећим дијелом на: адвокатске услуге; трошкове измјене на постојећим 
програмима за рачунаре; остале непроизводне услуге; трошкови општих и 
административних послова и консултантске услуге.  

Адвокатске услуге исказане су у износу од 873.835 КМ, а највећим дијелом се 
односе на услуге у вези арбитражног поступка које тужилац EGS води пред 
Међународним центром за рјешавање инвестиционих спорова у Вашингтону (у 
даљем тексту: ICSID) против Босне и Херцеговине и Друштва. 

Трошкови измјене на постојећим програмима за рачунаре искaзани су у износу од 
752.687 КМ од чега се највећи дио (742.153 КМ) односе се на одржавање САП 
лиценце (LANACO Baња Лука).  
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Остале непроизводне услуге исказане су у износу од 692.281 КМ, а односе се 
највећим дијелом на услуге збрињавања отпадних гума, одржавање површина и 
др. 

Трошкови општих и административних послова исказани су у износу од 1.983.332 
КМ, а односе се на услуге које Матично предузеће фактурише производним и 
дистрибутивним предузећима у износима које је утврдила Регулаторна комисија за 
енергетику Републике Српске (РЕРС), на основу члана 20. Уговора о међусобним 
економским односима у Матичном предузећу од 26.01.2010. године и Рјешења 
РЕРС о утврђивању цијене електричне енергије на прагу електране од 21.12.2007. 
године. 

Консултантске услуге исказане су у износу од 376.688 КМ, а односе се на услуге 
консултаната и то: припреме документације о трансферним цијенама за 2017. 
годину; унапређење знања запослених из области примјене МРС 12; припрема 
података за пореску амортизацију и верификацију унесених података у САП модел 
Основна средства - за обрачун амортизације и одложених пореза; асистенција у 
измјени САП модела Основна средства - за обрачун амортизације и одложених 
пореза у САП систему; услуге економско - финансијске и правне експертизе везане 
за арбитражне поступке са EGS и услуга обезвређења средстава за 2017. годину. 

Трошкови репрезентације исказани су у износу од 429.606 КМ, а односе се 
највећим дијелом на трошкове: угоститељских услуга (141.629 КМ); поклона 
(171.725 КМ) и интерне репрезентације - кафе кухиња (77.680 КМ). 

Премије осигурања исказане су износу од 107.747 КМ, а односе се на трошкове 
осигурања 58 аутомобила (34.525 КМ) и запослених (73.222 КМ). 

Друштво је цјелокупне фактуре по основу осигурања аутомобила и запослених 
евидентирало у текућој години иако поједине полисе осигурања покривају 
временски период сљедеће године чиме су расходи по основу осигурања возила 
(17.430 КМ) и запослених (37.080 КМ) прецијењени, док су активна временска 
разграничења - унапријед плаћене премије потцијењена у наведеним износима. 
Такође, фактура из 2017. године се односи на осигурање запослених за прва 
четири мјесеца 2018. године те су трошкови осигурања запослених у 2018. години 
потцијењени док је финансијски резултат - губитак ранијег периода прецијењен у 
најмањем износу од 16.272 КМ, што није у складу са чл. 20, 43 и 27. Правилника о 
контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, 
задруге, друга правна лица и предузетнике. 

Остали нематеријални трошкови исказани су у износу од 623.858 КМ, а односе 
се највећим дијелом на: трошкове огласа у штампи (27.536 КМ); судске и остале 
таксе и судске трошкове (83.430 КМ); нематеријалне трошкове - стипендије 
(456.688 КМ) и остале нематеријалне трошкове (43.198 КМ). 

Нематеријални трошкови - стипендије односе се на стипендије додијељене 
ученицима и студентима. Мјесечни износи стипендија за први и други циклус су од 
по 170 КМ, док су за ученике средњих школа 150 КМ. Стипендије за децембар 
2017. године у износу од 26.310 КМ су евидентиране у јануару 2018. године, те су 
стипендије прецијењене док је резултат ранијих година потцијењен у износу од 
26.310 КМ. Такође, стипендије за децембар 2018. године нису исказане те су 
расходи стипендија и обавезе по том основу потцијењени у износу од 19.500 КМ, 
што није у складу са чл. 27, 43, и 34. Правилника о контном оквиру и садржини 
рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
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предузетнике. Овакав начин признавања расхода није у складу са начелом 
узрочности настанка прихода и расхода.  

Трошкови пореза исказани су у износу од 6.607.797 КМ, а односе се на порезе и 
накнаде дефинисане важећим законима о (шумама, водама, порез на имовину, 
комуналне и републичке таксе и сл.) и концесионе накнаде (5.849.557 КМ) 
дефинисане чланом 11. Уговора о концесији за коришћење термоенергетског 
објекта „Термоелектрана Угљевик 1“. Наведеним чланом дефинисана је 
једнократна накнада у износу од 176.034 КМ и накнада за коришћење 
термоенергетског објекта „Термоелектрана Угљевик 1“ у износу од 0,0033 КМ по 
произведеном kWh eлектричне енергије на званичном обрачунском мјесту 
примопредаје електричне енергије почев од 01.04.2018. године на мјесечном нивоу 
до 15 - ог у мјесецу за претходни мјесец. 

Остали нематеријални трошкови исказани су износу од 27.706 КМ. Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске је 25.10.2017. године донијела “Одлуку о 
висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих 
извора и у ефикасној когенерацији” која важи од 01.01.2018. године по којој се 
јединична накнада утврђује у висини од 0,0052 KM/kWh и не садржи ПДВ.  

Трошкови доприноса исказани су у износу од 1.566.226 КМ, а односе се највећим 
дијелом на: допринос за бенифицирани радни стаж (472.953 КМ); накнаду 
синдикату (635.202 КМ) и регулаторну накнаду (349.425 КМ). Регулаторна накнада 
утврђена је рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске у 
износу од 87.455 КМ на кварталном нивоу. 

6.1.2.2. Финансијски расходи 

Финансијски расходи исказани су у износу од 8.061.183 КМ, а чине их највећим 
дијелом: расходи камата по основу коришћење кредитних средстава (1.659.165 КМ) 
и негативне курсне разлике (6.401.611 КМ).  

Негативне курсне разлике у највећем износу настале су по основу обавезе и то ино 
кредит Јапанске агенције за међународну сарадњу – JICA прерачунате по средњем 
курсу на дан билансирања (5.577.441 КМ) и негативне курсне разлике настале 
приликом плаћања у току године (315.814 КМ). 

Добављачу „Micubishi“ за извођење радова на Пројекту одсумпоравање, који се 
финансира из кредитних средстава JICA у складу са закљученим уговором су 2016. 
години уплаћена два аванса (у еурима и у јенима) из којих се затвара дио обавеза 
по испостављеним фактурама у зависности да ли је фактурисање извршено у 
еурима или јенима. Приликом повезивања аванса датих добављачу са 
припадајућим дијелом искориштености аванса по појединачној фактури у 2018. 
години исказане су (аутоматски кроз информацини систем) ефективне негативне и 
позитивне курсне разлике. Кредит се повлачи у моменту плаћања те се не могу 
јавити ефективне курсне разлике, а затварање дијела фактура (10%) авансном 
уплатом не може произвести ефективне већ само неефективне курсне разлике за 
износ аванса који је уплаћен у јенима.  

Свођење аванса датог у јенима по важећем курсу на дан билансирања није 
вршено, што није у складу са МРС 21 -  Ефекти промјена девизних курсева, 
параграф 23 а), те су прецијењени: расходи по основу ефективних негативних 
курсних разлика (208.085 КМ); приходи по основу ефективних позитивних курсних 
разлика (302.113 КМ) и дати аванси за некретнине, постројења и опрему у 
припреми (94.028 КМ). 
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6.1.2.3. Остали расходи  

Остали расходи исказани су у износу од 820.604 КМ, а чине их највећим дијелом: 
губици по основу продаје и расходовања нематеријалних средстава, некретнина, 
постројења и опреме настали усљед обезврјеђења, отпада и отписа (147.383 КМ) и 
расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи 
(661.038 КМ).  

У оквиру осталих расхода највећи износ (636.193 КМ) односи се на уплату 
трошкова арбитражног поступка које тужилац EGS води против тужене Босне и 
Херцеговине и Друштва. 

6.1.2.4. Расходи од усклађивања вриједности имовине  

Расходи од усклађивања вриједности имовине исказани су у износу од 17.857 КМ, 
а односе се на обезврјеђивање залиха материјала и робе усљед промјене цијене 
отпадног материјала. 

Препоручује се директору Друштва да обезбиједи примјену: 

- начела узрочности настанка прихода и расхода;  

- чл. 32. Правилника о рачуноводственим политикама Матичног предузећа 
као и члана 8. став 7. Правилника о контом оквиру и садржини рачуна у 
контом оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
предузетнике приликом издавања залиха у употребу (дамперских гума); чл. 
41. наведеног правилника приликом исплате накнада за привремене и 
повремене послове и уговора о дјелу; и чл. 20, 43, 27 и 34. приликом 
евидентирања активних временских разграничења, трошкова осигурања, 
стипендија, резултата ранијих година и осталих обавеза;  

- чл. 68. Колективног уговора који се односи на исплате накнада комисијама 
као и увећање плате за радни учинак до износа који не прелази 30% основне 
плате;  

- МРС 1 – Презентација финансијских извјештаја, параграфи 32 и 33 
приликом исказивања осталих прихода по основу потраживања од 
запослених на име прекорачења трошкова мобилних телефона и расхода 
по основу коришћења мобилних телефона у цјелокупном износу;  

- МРС 21 - Ефекти промјена девизних курсева, параграф 23 приликом 
свођења аванса датог у јенима по важећем курсу на дан билансирања.   

6.1.3. Финансијски резултат 

Нето губитак текуће године исказан је у износу од 3.281.334 КМ и представља 
разлику између укупних прихода (149.638.679 КМ) и укупних расхода (153.709.208 
КМ) умањен за одложене пореске приходе периода (789.195 КМ). По налазу 
ревизије финансијски резултат је потцијењен у најмањем износу од 138.071 КМ, а 
исти представља разлику између укупних прихода по налазу ревизије (149.699.863 
КМ) и укупних расхода по налазу ревизије (153.908.463 КМ) умањен за одложене 
пореске приходе периода (789.195 КМ).  

6.2. Биланс стања 

6.2.1. Актива 

Пословна актива Друштва на дан 31.12.2018. године исказана је у износу од 
1.354.099.574 КМ бруто вриједности; 691.087.815 КМ исправке вриједности и 
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663.011.759 КМ нето вриједности. Чине је: стална средства и текућа средства. По 
налазу ревизије нето вриједност је прецијењена у најмањем износу од 1.539.107 
КМ. 

6.2.1.1. Стална средства 

Стална средства исказана су у износу од 1.283.053.748 КМ бруто вриједности; 
683.441.892 КМ исправке вриједности и 599.611.856 КМ нето вриједности, а чине је: 
нематеријална средства; некретнине, постројења, опрема и инвестиционе 
некретнине и дугорочни финансијски пласмани. По налазу ревизије су прецијењена 
у најмањем износу од 94.028 КМ.  

Нематеријална средства исказана су узносу од 4.809.804 КМ нето вриједности, а 
чине их: остала нематеријална средства - програми за рачунаре (2.606.488 КМ) и 
остала нематеријална средства која представљају дио инвестиција у припреми 
везан за процес одсумпоравања димних гасова (2.203.316 КМ). 

Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине исказане су у 
нето износу од 593.537.753 КМ, а чине их: земљиште; грађевински објекти; 
постројења и опрема; инвестиционе некретнине; аванси, некретнине, постројења, 
опрема и инвестиционе некретнине у припреми. 

Земљиште је исказано у износу од 39.290.022 КМ. Разлике утврђене по попису су 
детаљније објашњене у тачки 3. извјештаја. 

Грађевински објекти су исказани у износу од 147.835.792 КМ, од чега се 
45.082.324 КМ односи на објекте рудника, 98.639.700 КМ на објекте 
термоелектране и 4.113.768 КМ објекте организационо - правног, економско - 
финансијског и сектора за инвестиције, развој и пројектовање. 

У току године грађевински објекти су повећани у вриједности од 2.672.994 КМ, а 
односе се на: капитализацију и повећање вриједности површинског копа за 2018. 
годину у складу са IFRIC 20 „Трошкови уклањања откривке у производној фази 
површинског копа“ (981.253 КМ); изградња брзотока на руднику (614.230 КМ); 
ободног канала на руднику (348.955 КМ) и изградња касете за сепарисани угаљ 
(728.556 КМ). 

Постројења и опрема исказани су у износу од 226.182.418 КМ, од чега се 
84.107.181 КМ односи на опрему у руднику; 139.619.359 КМ на опрему у 
термоелектрани и 2.455.878 КМ на опрему у организационо - правном, економско - 
финансијском и сектору за инвестиције, развој и пројектовање. 

У току године најзначајније повећање у оквиру постројења и опреме односи се на: 
реконструкцију опреме у расхладном торњу (480.196 КМ); замјену канала димних 
плинова и компензатора (398.854 КМ); улагања везана за издвајање шљаке (99.932 
КМ); ложиште са радијационим огревним површинама (318.277 КМ); уградња 
висећих прегрејача паре (972.425 КМ); бајцовање цијевног система међупрегрејача 
паре (192.747 КМ); котловски бункер млина (134.491 КМ); ремонт турбине (447.942 
КМ); уградњу новог електрофилтерског постројења (19.584.697 КМ); уградњу 
разводног постројења (397.500 КМ) и набавку два путничка аутомобила (140.281).  

По попису је искњижено опреме бруто вриједности 8.921.128 КМ; исправке 
вриједности 8.904.092 КМ и нето вриједности 17.036 КМ. 

Највећи дио искњижене опреме (бруто и исправке вриједности) односи се на: два 
хидраулична багера (7.200.000 КМ);  турндозер (600.000 КМ) и камион (850.000 
КМ).  
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Такође, из књиговодствене евиденције на дан 31.12.2018. године искњижено је 
електрофилтерско постројење бруто и нето вриједности 15.200.000 КМ, а 
укњижено је ново електрофилтерско постројење бруто вриједности 19.584.697 КМ. 

Обрачуната амортизација је исказана у износу од 31.188.883 КМ, од чега се на 
амортизацију грађевинских објеката односи 5.687.335 КМ, на опрему 24.837.194 КМ 
и на нематеријална улагања 664.354 КМ. 

Инвестиционе некретнине исказане су у износу од 1.302.800 КМ, а односе се на 
објекат самачког хотела.  

Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми 
исказане су у износу од 175.765.120 КМ. Чине их грађевински објекти и опрема у 
припреми и то: грађевински објекти; површински коп; постројења; опрема и 
инвестициони материјал. 

Грађевински објекти у припреми исказани су у износу од 2.314.925 КМ, а односе се 
на изградњу сервисног објекта за одржавање транспортне механизације. 
Површински коп у припреми исказан је у износу од 27.213.327 КМ од чега се 
највећи дио (25.716.677 КМ) односи на површински коп Угљевик Исток.  

Постројења у припреми исказана су у износу од 135.084.699 КМ и односе се на 
изградњу постројења за одсумпоравање димних гасова.  

Опрема у припреми исказана је у износу од 10.028.355 КМ од чега се највећи дио 
односи на: опрему за одсумпоравање димних гасова (9.539.535 КМ); пумпе за 
транспорт муља, прљаве воде, дозирне и пумпе резервоара (166.508 КМ) и опрему 
везану за реконструкцију топловода (278.312 КМ).  

Инвестициони материјал исказан је у износу од 1.123.815 КМ, а односи се на 
материјале за: главни производни објекат, котловско и турбинско постројење, 
циркулацију воде и сл.  

Аванси за некретнине, постројења, опрему и инвестиционе некретнине исказане 
су у износу од 3.161.601 КМ, а односе се на авансе за некретнине, постројења, 
опрему и инвестиционе некретнине у земљи и иностранству.  

Аванси у земљи исказани су у износу од 944.625 КМ, а односе се на авансе за 
изградњу сервисног објекта за одржавање транспортне механизације и замјену 6К 
и 4 КВ постројења у објекту 64.  

Аванси у иностранству исказани су у износу од 2.216.976 КМ, а односе се на 
авансе за реконструкцију и уградњу електрофилтерског постројења и изградњу 
система за одсумпоравање димних гасова и прецијењени су у најмањем износу од 
94.028 КМ, (тачка 6.1.2.2. извјештаја). 

Дугорочни финансијски пласмани исказани су у износу од 1.264.299 КМ. Односе 
се највећим дијелом на учешћа у капиталу: зависних правних лица – Термо Нова 
Угљевик (100.000 КМ) и других правних лица „Comsar Energy Republika Srpska“ 
d.o.o. Banja Luka (1.161.506 КМ).  

6.2.1.2. Текућа средства  

Текућа средства исказана су износу од 71.045.826 КМ бруто вриједности; 7.645.923 
КМ исправке вриједности и 63.399.903 КМ нето вриједности. Чине их: залихе, 
стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји и 
краткорочна потраживања, краткорочни пласмани и готовина. По налазу ревизије 
текућа средства прецијењена су у најмањем износу од 1.445.079 КМ. 
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Залихе, стална средства и средства обустављеног пословања намијењена 
продаји исказана су у нето износу 35.138.054 КМ. Чине их: залихе материјала; 
залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга и дати 
аванси.  

Залихе материјала исказане су у нето износу од 26.736.743 КМ. По налазу ревизије 
прецијењене су у најмањем износу од 1.662.190 КМ. Исказане залихе се односе се 
на материјал (2.378.945 KM); резервне дијелове (20.419.195 KM); ситан алат и 
инвентар (2.498.695 KM); амбалажу у складишту (16.258 КМ) и остали материјал - 
гориво и мазиво (1.423.650 КМ). У току године набављено је горива у вриједности 
14.460.066 КМ као и резервних дијелова за редовно одржавање у вриједности од 
6.786.844 КМ.  

Друштво је издавање дамперских гума у употребу амортизовало на период од 4 
године, што није у складу са чланом 32. Правилника о рачуноводственим 
политикама Матичног предузећа као ни чланом 8. став 7. Правилника о контом 
оквиру и садржини рачуна у контом оквиру за привредна друштва, задруге, друга 
правна лица и предузетнике (тачка 6.1.2.1. извјештаја).  

Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга исказане 
су износу од 8.387.876 КМ, што одговара вриједности залиха угља од 223.000 t . На 
крају обрачунског периода исказано је смањење залиха недовршене производње у 
износу од 1.596.199 КМ у односу на почетне залихе. Друштво није у пословним 
евиденција обрачуна трошкова и учинака водило поједине рачуне из класе 9, што 
није у складу са чл. 64 и 73. Правилника о контом оквиру и садржини рачуна у 
контом оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. 

Краткорочна потраживања, краткорочни пласмани и готовина исказни су у 
нето износу од 28.261.849 КМ, а чине их највећим дијелом краткорочна 
потраживања; готовински еквиваленти и готовина; порез на додату вриједност и 
активна временска разграничења. 

Краткорочна потраживања на дан 31.12.2018. године исказана су у нето износу 
од 25.068.843 КМ, а односе се највећим дијелом на потраживања: од купаца - 
повезана правна лица; од купаца у земљи; из специфичних послова и друга 
краткорочна потраживања. 

Потраживања од купаца - повезана правна лица исказана су у нето износу од 
24.596.423 КМ, а односе се на потраживања од: повезаних лица за електричну 
енергију од Матичног предузећа; повезаних лица (Термо Нова) за продату топлотну 
енергију и од купаца у Републици Српској по осталим основама - закуп дијела 
самачког хотела. 

Потраживања од купци у земљи исказана су у износу од 82.844 КМ, а односе се 
највећим дијелом за: испоручени угаљ запосленим радницима и топлотну енергију. 

У оквиру потраживања од купаца у земљи за топлотну енергију исказана су 
потраживања за затезне камате по пресудама из ранијег периода, која нису била 
евидентирана у складу са чл. 16 и 27. Правилника о контном оквиру и садржини 
рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
предузетнике, чиме су потраживања од купаца у земљи за топлотну енергију и 
остали финансијски приходи прецијењени, а потраживања за камате и резултат 
ранијих година потцијењени у најмањем износу од 13.322 КМ. 
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Потраживања из специфичних послова исказана су у износу од 35.408 КМ, а 
односе се на потраживања од Матичног предузећа по основу производње 
електричне енергије у соларној електрани Угљевик. 

Друга краткорочна потраживања исказана су у нето износу од 353.887 КМ, а чине 
их највећим дијелом потраживања: од запослених; од државних органа и 
организација и остала краткорочна потраживања. 

Потраживања од запослених исказана су у износу од 50.826 КМ, а односе се 
највећим дијелом на потраживања по основу трошкова мобилних телефона који 
падају на терет запослених (37.797 КМ) као и потраживања од лица задужених за 
кафе кухињу (10.174 КМ).  

Потраживања од државних органа и организација исказана су у износу од 287.224 
КМ, а чине их потраживање од Фонда: дјечије заштите (13.536 КМ) и здравственог 
осигурања (273.688 КМ).  

Друштво није поштовало начело узрочности настанка прихода и расхода те 
добијена рјешења од Фонда здравственог осигурања за новембар и децембар 
2017. године није евидентирало у тој години као ни рјешења за август, септембар и 
октобар у 2018. године већ у сљедећој години (тачка 6.1.1. извјештаја). 

Исправка вриједности краткорочних потраживања исказана је у износу од 379.508 
КМ, од чега се 268.317 КМ односи на исправљена потраживања од купаца за 
топлотну енергију из ранијих година. У току године је вршен отпис исправљених 
сумњивих и спорних потраживања на основу одлуке Управе и по судским 
пресудама. 

Готовина и готовински еквиваленти исказани су у износу од 175.048 КМ од чега 
се 4.126 КМ односи на новац у благајни, а износ од 170.922 КМ на средства на 
жиро рачунима отвореним код пословних банака. Исправка вриједности готовине 
исказана је у износу од 16.285 КМ, а односи се на пријављена новчана средства у 
стечајну масу која су остала на рачуну Бобар банке.       

Порез на додату вриједност исказан је у износу од 1.681.418 КМ и представља 
разлике између аконтационог и обрачунатог пореза на додату вриједност. 

Приликом обрачуна ПДВ-а дио улазних фактура које садрже порез са правом на 
одбитак за децембар 2018. године у најмањем износу од 29.992 КМ није укључен у 
порески период коме припада, већ у наредни период - јануар 2019. године што није 
у складу са чл. 32. став 8. и чл. 38. Закона о порезу на додату вриједност. Иако су 
сачињене двије измијењене ПДВ пријаве за децембар наведени ПДВ није укључен. 
Сходно наведеном, за ПДВ са правом на одбитак у најмањем износу од 29.992 КМ, 
прецијењена су остала активних временских разграничења, а потцијењена су 
потраживања по основу разлике између аконтационог и обрачунатог пореза на 
додату вриједност. 

Активна временска разграничења исказана су у износу од 1.329.382 КМ. Чине их 
највећим дијелом: унапријед плаћени трошкови за одржавање лиценци од LANACO 
(203.416 КМ); разграничени ПДВ по улазним фактурама које су запримљене 
послије периода коме припадају од добављача у земљи (194.474 КМ) и у 
иностранству (864.420 КМ). 

Препоручује се директору Друштва да обезбиједи; 

- примјену Правилника о контом оквиру и садржини рачуна у контом оквиру 
за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике у дијелу 
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који се односи на обрачун трошкова и учинака, класа 9 (чл. 64 и 73) и 
евидентирање потраживања по основу затезних камата из ранијег 
периода (чл. 16 и 27);  

- да се обрачун ПДВ-а врши у складу са чл. 32. став 8. и чл. 38. Закона о 
порезу на додату вриједност. 

6.2.2. Пасива 

Пословна пасива Друштва на дан 31.12.2018. године исказана је у износу од 
663.011.759 КМ. Чине је: капитал; резервисања, одложене пореске обавезе и 
разграничени приходи и обавезе. По налазу ревизије прецијењена је у најмањем 
износу од 1.539.107 КМ. 

6.2.2.1. Капитал 

На дан 31.12.2018. године капитал Друштва износи 406.692.917 КМ. Чини га: 
основни капитал; резерве; нераспоређени добитак и губитак до висине капитала.  

Основни капитал исказан је у износу од 256.013.165 КМ. Структура акцијског 
капитала Друштва на дан 31.12.2018. године према рјешењу Окружног суда у 
Бијељини и Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске је: МХ 
Електропривреда Републике Српске Требиње 65% учешће (166.413.074 КМ); 
Остали акционари 20% учешће (50.969.364 КМ); ПРЕФ РС а.д. Бања Лука 10% 
учешће (25.830.069 КМ) и Фонд за реституцију а.д. Бања Лука 5% учешће 
(12.800.658 КМ). 

Друштво је у својим пословним књигама на дан 31.12.2018. године исказало укупну 
вриједност акцијског капитала у износу од 256.013.165 КМ али је структура 
другачија код учешћа Остали акционари (51.198.117 КМ) и ПРЕФ РС а.д. Бања 
Лука (25.601.316 КМ) те није извршено усаглашавање са подацима на основу 
Рјешења Окружног суда у Бијељини и Централног регистра хартија од вриједности 
Републике Српске. 

Резерве су исказане у износу од 114.035.130, а чине их: законске резерве; 
статутарне резерве и ревалоризационе резерве. 

Законске резерве исказане су у износу од 2.663.097 КМ и представљају издвајања 
из расподјеле добити у складу са чланом 231. Закона о привредним друштвима. 

Статутарне резерве исказане су у износу од 858.356 КМ, а настале су као 
резултат расподјеле нераспоређеног добитка из ранијих година.  

Ревалоризационе резерве исказане су у износу од 110.513.677 КМ и представљају 
позитивне ефекте процјене основних средстава и нематеријалних улагања из 
ранијих година.  

Друштво је са 31.12.2018. године извршило укидање ревалоризационих резерви у 
износу од 8.536.867 КМ у корист нераспоређеног добитка ранијих година. Од 
наведеног износа дио од 1.224.541 КМ се односи на отпис и искњижавање опреме.  

Нераспоређени добитак исказан је у износу од 68.991.659 КМ и у цјелости се 
односи на добитак ранијих година. У оквиру нераспоређеног добитка ранијих 
година, исказан је износ од 7.312.326 КМ који се односи се на пренос раније 
остварених позитивних ефеката ревалоризације за износ обрачунате амортизације 
сталних средстава (континуирани) који је требао бити исказан у корист 
нераспоређеног добитка текуће године, што није у складу са чланом 25. тачка 2. 
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подтачка 4. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике.  

Губитак до висине капитала исказан је у износу од 32.347.037 КМ, од чега се 
29.065.703 КМ односи на губитак ранијих година, док се 3.281.334 КМ односи на 
губитак текуће године. Усљед утврђених неправилности описаних у овом 
извјештају потцијењен је у најмањем износу од 1.558.607 КМ. 

Друштво је на дан 31.12.2017. године исказало губитак у износу од 6.788.852 КМ. 
Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда 
Републике Српске а.д. Бања Лука у Матичном предузећу је 06.12.2018. године 
донијела Одлуку о давању претходне сагласности за расподјелу нето добитка и 
покриће губитака зависних предузећа за пословну 2017. годину. По тој Одлуци 
губитак у 2017. години у износу од 6.788.852 КМ треба покрити из нераспоређене 
добити ранијих година. Управа Друштва, Одбор за ревизију и Надзорни одбор 
током јануара 2019. године, а Скупштина акционара у априлу 2019. године су 
донијели идентичне одлуке о покрићу губитка за 2017. годину. 

На основу извјештаја независног ревизора за 2017. годину Друштво је 01.01.2018. 
години извршило корекције финансијских извјештаја у дијелу који се односи на: 

- за износ разграничених трошкова ремонта смањена је позиција активних 
временских разграничења, а повећан губитак текућег периода у износу од 
20.903.643 КМ; 

- усљед промјене рачуноводствене политике разграничења трошкова ремонта 
смањене су одложене пореске обавезе у корист губитка текућег периода у износу 
од 504.193 КМ;  

- за књижну обавијест по основу наплате пенала по уговору коју добављач није 
прихватио повећане су обавезе према ино добављачу на терет губитка текућег 
периода у износу од 1.877.401 КМ. 

На одговарајућим позицијама прихода и расхода извршене су корекције кроз 
упредне податке у Билансу успјеха за 2017. годину. 

Из наведеног произилази да је губитак од 6.788.852 КМ на дан 31.12.2017. године 
коригован 01.01.2018. године у износу од 22.276.851 КМ те губитак ранијих година 
након извршених корекција износи 29.065.703 КМ. Губитак текуће године је исказан 
у износу од 3.281.334 КМ.  

Управа Друштва, Одбор за ревизију и Надзорни одбор су у новембру 2019. године 
донијели Одлуке о покрићу губитка за 2018. годину за износ извршених корекција 
(22.276.851 КМ) и губитка текуће године (3.281.334 КМ).  

6.2.2.2. Резервисања, одложене пореске обавезе и разграничени приходи 

Резервисања, одложене пореске обавезе и разграничени приходи исказани су у 
износу од 95.089.247 КМ. Највећим дијелом односе се на резервисања за: 
трошкове у гарантном року; трошкове обнављања природних богастава; накнаде и 
бенефиције запослених; одложене пореске обавезе и остала дугорочна 
резервисања. 

Резервисања за трошкове у гарантном року исказана су у износу од 20.536.863 
КМ, а односе се на ретенције ино добављачима према условима за плаћање 
дефинисаним уговорима у којима се наводи под којим условима и када ће обавеза 
бити измирена (након пробног рада, гарантног рока и сл.).  
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Резервисања за трошкове обнављања природних богастава исказана су у износу 
од 881.985 КМ. Резервисање по овом основу извршено је у 2013. години, а у току 
године извршено је укидање у корист прихода по основу Обрачуна трошкова 
техничко - рударске рекултивације земљишта на површинском копу „Богутово 
Село“ и ангажовања властите радне снаге (1.018.595 КМ) и по основу директних 
исплата добављачима (221.976 КМ).  

Резервисања за накнаде и бенефиције запослених исказана су у износу од 
4.407.470 КМ, а односе се на резервисања по основу јубиларних награда и одласка 
у пензију запослених на основу извјештаја овлашћеног актуара.  

Одложене пореске обавезе умањене су за одложена пореска средства у износу од 
307.469 КМ и износе 19.085.716 КМ. Настале су као посљедица различитог 
обрачуна амортизације у рачуноводствене и пореске сврхе.  

Остала дугорочна резервисања исказана су у износу од 50.161.738 КМ, а чине их: 
разграничени приходи по основу државних донација и резервисања по основу 
судских спорова.  

У оквиру осталих дугорочних резервисања исказан је износ од 49.308.280 КМ. 
Друштво је извршило признавање дугорочних обавеза по фер вриједности, а 
разлику између вриједности обавеза према уговореним условима и њихове фер 
вриједности признало као разграничени приход од државних донација у складу са 
параграфима 10А, 12, 17 и 24 МРС 20 – Рачуноводство државних давања и 
објелодањивање државне помоћи. Друштво је обезбиједило повољније услове 
финансирања од иностраних кредитора искључиво из разлога државне или 
ентитетске гаранције за враћање ових кредитних обавеза у име Друштва. 
Наведени износ је погрешно класификован у оквиру осталих дугорочних 
резервисања умјесто у оквиру разграничених прихода и примљених донација што 
није у складу са чланом 28. став 8. Правилника о контном оквиру и садржини 
рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
предузетнике. 

Резервисања по основу судских спорова исказана су у износу од 853.458 КМ за 
судске спорове чији исход је извјестан.  

6.2.2.3. Обавезе 

Обавезе на дан 31.12.2018. године су исказане у износу од 161.229.595 КМ, а чине 
их дугорочне и краткорочне обавезе. На дан 31.12.2017. године обавезе су 
износиле 111.025.111 КМ. 

Дугорочне обавезе исказане су у износу од 93.359.735 КМ и у потпуности се односе 
на обавезе по основу дугорочних кредита. 

Друштво је кредитно задужено по основу пет уговора о дугорочним кредитима 
код три банке у земљи (UniCredit Bank a.d. Бања Лука; Нова банка а.д. Бања Лука 
и НЛБ Банка а.д. Бања Лука). Обавезе по дугорочним кредитима у земљи исказане 
су у износу од 14.660.913 КМ, а чине их обавезе према банкама: 

- UniCredit Bank a.d. Бања Лука (3.474.513 КМ), уговор је закључен 2017. године, за 
финансирање инвестиција - електрофилтерска постројења на период од 4 године, 
каматна стопа 4,15% фиксно, грејс период 1 година; 

- Конзорцијум којег чине UniCredit Bank a.d. Бања Лука, Нова банка а.д. Бања Лука 
и НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (11.186.400 КМ), уговор је закључен 2017. 
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године, за финансирање текућих обавеза, на период од 5 године, каматна стопа 
4,20% фиксно, грејс период 1 година. 

За кредите у земљи Друштво је потписало уговоре о залогу на опрему чија је нето 
вриједност на дан 31.12.2018. године 49.615.198 КМ. 

Дугорочне кредитне обавезе у иностранству односе се на дугорочне кредите по 
основу 5 уговора са 4 међународне кредитне институције у којима Друштво није 
уговорна страна већ Матично предузеће. Обавезе по дугорочним кредитима у 
иностранству исказане су у износу од 78.698.822 КМ, а чине их обавезе према 
банкама/кредитним институцијама: 

- Јапанска банка за међународну сарадњу – JBIC (3.232.971 КМ), уговор је 
потписан 1998. године, на рок од 40 година, кредит је намијењен за куповину 
рударске опреме, каматна стопа је 0,75%, кредит се отплаћује од 2008. године до 
2038. године; 

- Међународна асоцијација за развој - IDA 3534 (8.774 КМ), уговор је потписан 2001. 
године, на рок од 20 година, кредит је намијењен за обнову далековода и 
унапређење софтвера за управљање, каматна стопа ЛИБОР + 0,75%, кредит се 
отплаћује од 2011. године до 2021. године; 

- Међународна асоцијација за развој - IDA 41970 (5.784.764 КМ), уговор је потписан 
2006. године, на рок од 20 година, кредит је намијењен за успостављање система 
мониторинга и аутоматске контроле, рехабилитације третмана вода, 
реконструкције система за хлађење вода, замјена постројења за властиту 
производњу електричне енергије, каматна стопа ЕУРИБОР + 0,75%, кредит се 
отплаћује од 2011. године до 2026. године; 

- Европска инвестициона банка - EIB 20785 (88.700 КМ), уговор је потписан 2000. 
године, на рок од 20 година, кредит је намијењен за реконструкцију и 
ревитализацију трафо станица на територији Републике Српске, каматна стопа 
ЕУРИБОР + 0,75%, кредит се отплаћује од 2011. године до 2026. године; 

- Јапанска агенција за међународну сарадњу – JICA (69.583.613 КМ), уговор је 
потписан 2009. године, на рок од 30 година, кредит је намијењен за 
одсумпоравање димних гасова, каматна стопа 0,55% годишње, кредит се отплаћује 
од 2019. године до 2039. године. 

Друштво нема закључене уговоре о кредитном задужењу за наведене обавезе по 
ино кредитима. Уговоре је закључивало Матично предузеће у своје име и за рачун 
зависних друштава који су у саставу холдинга. Не постоје формално правни акти 
који регулишу интерне односе између матичног предузећа и Друштва у погледу 
обавеза садржаних у уговорима о ино кредитима. За уговор закључен са Јапанском 
агенцијом за међународну сарадњу (JICA) потписник је Босна и Херцеговина, 
Република Српска, а плаћање врши Министарство финансија Републике Српске и 
испоставља књижна задужења Друштву. У тренутку плаћања затвара се обавеза 
према добављачу ангажованом за извођење радова на Пројекту одсумпоравања 
(„Micubishi“), а евидентира се обавеза по основу кредита (JICA). 

Краткорочне обавезе исказане су у износу од 67.869.860 КМ, а чине их: 
краткорочне финансијске обавезе; обавезе из пословања; обавезе из специфичних 
послова; обавезе за зараде и накнаде зарада; друге обавезе; обавезе за остале 
порезе, доприносе и друге даџбине и пасивна временска разграничења и 
краткорочна резервисања. 
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Краткорочне финансијске обавезе исказане су у износу од 20.425.000 КМ, а чине 
их: краткорочни кредит и дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање 
доспијевају у периоду до годину дана. 

Краткорочни кредит у земљи исказан је у износу од 4.000.000 КМ, а односи се на 
револвинг кредит са роком враћања 6 мјесеци уз могућност пролонгирања још 3 
мјесеца уз фиксну каматну стопу од 2,75% на годишњем нивоу.  

Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијевају до годину дана 
исказани су у износу од 16.425.000 КМ, од чега се на кредите у земљи односи 
10.581.348 КМ, а на кредите у иностранству 5.843.652 КМ. Износ од 49.308.280 КМ 
представља разграничене приходе по основу државних донација, (тачка 6.2.2.2. 
извјештаја).  

Обавезе из пословања исказане су у износу од 33.358.074 КМ, а чине их: 
примљени аванси, депозити и кауције; добављачи - повезана правна лица; 
добављачи у земљи и добављачи у иностранству. 

Примљени аванси, депозити и кауције исказани су у износу од 506.775 КМ, а 
односе се највећим дијелом на примљене авансе од купаца по основу уплата за 
испоруку угља, од којих се највећи дио односи на: ЗЗ Угљевик (371.583 КМ); Илић 
трговина д.о.о. (41.923 КМ) и Агрокоп д.о.о. Угљевик (36.915 КМ).  

Добављачи - повезана правна лица исказани су у износу од 2.794.148 КМ, а односе 
се на остале обавезе према повезаним добављачима и то: ИРЦЕ (544.535 КМ); 
Термо Нова (166.924 КМ); ЗП Електро Бијељина а.д (650.966 КМ) и Матично 
предузеће (1.431.723 КМ).  

Обавезе према добављачима у земљи исказане су у износу од 15.624.485 КМ, а 
односе се највећим дијелом на обавезе према: Oптима група д.о.о. (2.484.193 KM); 
САС д.о.о. Прибој (1.062.315 КМ); ЈП Електропривреда БиХ д.д. (1.238.000 КМ); 
Термоелектро д.о.о. (1.016.191 КМ) и др.  

Обавезе према добављачи из иностранства исказане су у износу од 14.432.666 КМ, 
а највећим дијелом односе се на: „Mitsubishi hitachi power systems LT“ (11.963.848 
КМ) „Rомаx trаде“ д.о.о. Нови Сад (735.641 КМ), ZVVZ – enven engineering a.s. 
(563.219 КМ), „ABB“  д.о.о. Загреб (174.791 КМ), Контрол инспект д.о.о. Београд 
(152.312 КМ); „Hamon enviroserv GmbH“ (145.620 КМ) и др.  

Обавезе из специфичних послова исказане су у износу од 6.487.321 КМ, а односе 
се на обавезе по основу књижних задужења за кредите који су обезбијеђени преко 
Матичног предузећа (3.621.481 КМ) и обавезе по основу Уговора о међусобним 
економским односима (2.865.840 КМ). 

Обавезе за зараде и накнаде зарада исказане су у износу од 4.693.537 КМ, а 
односе се на неисплаћене нето зараде, порезе и доприносе. 

Друге обавезе исказане су у износу од 734.035 КМ, а чине их највећим дијелом 
обавезе за: дивиденде и учешће у добити из ранијих година (299.310 КМ); по 
основу камата и финансирања (112.463 КМ); према запосленима по основу осталих 
давања (77.727 КМ) и накнада за привремене и повремене послове (174.248 КМ). 

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге даџбине исказане су у износу од 
2.089.310 КМ. Односе се највећим дијелом на обавезе по основу: накнада у складу 
са важећим законима о шумама, водама, концесионим накнадама и сл. (1.270.552 
КМ); доприноса за рехабилитацију, бенифицирани радни стаж, фонд солидарности 
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(137.433 КМ); ПДВ-а који се плаћа при увозу (610.991 КМ) и пореза и доприноса 
члановима одбора за ревизију, уговора о дјелу, приправницима (69.991 КМ) и сл. 

Пасивна временска разграничења и краткорочна резервисања исказана су у 
износу од 82.583 КМ, а односе се на разграничене приходе по основу примљених 
донација.  

У току године проведене су двије Мултилатералне компензације (МЛК) у 
вриједности од 726.367 КМ чиме је намирен дио потраживања од повезаних 
правних лица и Фонда здравственог осигурања (713.833 КМ). 

Највећи дио обавеза према добављачима на дан 31.12.2018. године измирен је 
након што се Друштво у октобру 2019. године кредитно задужило у износу од 
10.000.000 КМ (два дугорочна кредита). 

Препоручује се директору Друштва да обезбиједи да се пренос раније 
остварених позитивних ефеката ревалоризације за износ обрачунате 
амортизације сталних средстава врши у корист нераспоређеног добитка 
текуће године (чл. 25. тачка 2. податачка 4.) и исказивање разграничених 
прихода и примљених донација (чл. 28. став 8) врши у складу са 
Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. 

6.2.3. Ванбилансна евиденција 

У оквиру ванбилансне активе и пасиве исказан је износ од 214.363.544 КМ. Чине 
их: обавезе за укњижене хипотеке на имовину - заложена основна средства за 
кредите (40.531.772 КМ); улагање у брану Снијежницу која су започела 1985. 
године а која су након Дејтонског споразума припала Федерацији Босне и 
Херцеговине (96.230.554 КМ); отписана потраживања из 2014. године на приједлог 
Матичног предузећа (8.197.818 КМ); дуг из бивше СФРЈ по Одлуци из 1997. године 
према Паришком клубу (20.345.737 КМ) и Лондонском клубу (45.893.754 КМ); 
процјена воћних засада на рекултивисаном земљишту (2.235.670 КМ) и станови 
бивших запослених радника у Тузли (928.239 КМ). 

Друштво на дан 31.12.2018. године није у ванбилансној евиденцији исказало 
неискоришћене одобрене кредите у износу од 74.168.485 КМ по основу кредита 
ЈICA као ни примљене банкарске гаранције у најмањем износу од 483.844 КМ, што 
није у складу са чл. 62. и 63. Правилника о контом оквиру и садржини рачуна у 
контом оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. 

Препоручује се директору Друштва да обезбиједи да се ванбилансна 
актива и ванбилансна пасива евидентирају у складу са чл. 62 и 63. 
Правилника о контом оквиру и садржини рачуна у контом оквиру за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике.  

6.3. Биланс новчаних токова  

На дан 31.12.2018. године укупни новчани приливи исказани су у износу од 
162.945.060 КМ, док су укупни одливи готовине исказани у износу 165.150.735 КМ, 
те је нето одлив готовине исказан у износу од 2.205.675 КМ.  

Нето прилив готовине из пословних активности исказан је у износу од 26.846.686 
КМ и представља разлику између прилива готовине из пословних активности 
(158.939.076 КМ) и одлива готовине из пословних активности (132.092.390 КМ). 
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Нето одлив готовине из активности инвестирања исказан је у износу од 18.852.821 
КМ и представља разлику између прилива готовине из активности инвестирања 
(5.984 КМ) и одлива готовине из активности инвестирања (18.858.805 КМ). 

Нето одлив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 10.199.540 
КМ и представља разлику између прилива готовине из активности финансирања 
(4.000.000 КМ) и одливи готовине из активности финансирања (14.199.540 КМ). 

Стање готовине на почетку обрачунског периода исказано је у износу од 2.381.428 
КМ, позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине исказане су у износу 
од 190 КМ, док су негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине 895 КМ 
те стање готовине на крају обрачунског периода износи 175.048 КМ.   

У оквиру осталих прилива из пословних активности исказани су приливи од купаца 
и примљени аванси, по основу наплаћеног ПДВ-а у излазним фактурама, у 
најмањем износу (16.647.664 КМ) као и у оквиру осталих одлива из пословних 
активности одливи по основу исплате добављачима и дати аванси, по основу 
плаћеног ПДВ-а у улазним фактурама, у најмањем износу (8.839.015 КМ), што није 
у складу са чл.10. тачка 2 и 4 и чл. 11. тачка 2 и 6. Правилника о садржини и форми 
образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна 
лица и предузетнике („Службени гласник Републике Српске“, бр.63/16). 

Препоручује се директору Друштва да обезбиједи да се Биланс токова 
готовине саставља у складу са чл. 10. тачка 2 и 4 и чл. 11. тачка 2 и 6. 
Правилника о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике.  

6.4. Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз финансијске извјештаје Друштво је дало образложење које се 
односи на способност да настави са својим пословањем у неограниченом периоду 
у предвидивој будућности у циљу очувања оптималне структуре и смањења 
трошкова капитала и обезбјеђење приноса на капитал власницима. 

6.5. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

На основу објелодањених информација у Напоменама на дан 31.12.2018. године 
Друштво води 10 судских спорова против физичких и правних лица у најмањем 
износу од 4.212.772 КМ без обрачуна камата и судских трошкова. 

Против Друштва на дан 31.12.2018. године се води 23 судска спора у најмањем 
износу од 66.922.854 КМ без обрачуна камата и судских трошкова, а највећим 
дијелом односе се на: Д.О.О.“Continental“ Угљевик (2.457.400 KM); Д.о.о „Šico 
&„Company (1.340.494 КМ); „Terex Inžinjering“ д.о.о Бијељина (3.457.850 КМ); 
„Минел котлоградња“ а.д. Београд (5.226.445 КМ); „БЛБ Профит“, „Зептер фонд“, 
„Полара инвест фонд“, „Борс инвест фонд“ (52.538.837 КМ); Д.о.о. „Рудинг Принц С 
Сон“ Невесиње (494.024 КМ); „D&S“ Company“ Зеница (229.442 КМ) и др.  

На име дијела судских спорова у току године резервисан је износ од 838.913 КМ.  

У току 2019. године у корист Друштва ријешено је шест спорова у вриједности од 
58.755.283 КМ, док је на терет Друштва ријешено шест спорови у вриједности 
7.078.243 КМ, за један судски спор покренут је поступак споразумног рјешавања 
док је за један судски спор закључено судско поравнање.   
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Такође, на основу писмене информације Друштва, поред поменутих спорова 
тужилац EGS води два спора против тужених и то против: Босне и Херцеговине и 
МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње - ЗП „РИТЕ Угљевик“ 
а.д. Угљевик. 

EGS је 29.05.2014. године пред Међународним центром за рјешавање 
инвестиционих спорова у Вашингтону покренуо арбитражни поступак против Босне 
и Херцеговине као тужене стране. Вриједност спора је 1.483.567.000 КМ, а односи 
се на непоштовање Уговора о енергетској повељи, Споразума о заштити и 
унапређењу инвестиција, Споразума о сукцесији, које је прихватила и 
ратификовала Босна и Херцеговина. Непоштовање наведених аката међународног 
карактера по наводима EGS-а огледа се у томе што БиХ није заштитила њихове 
интересе по питању наведених улагања у изградњу Рудника и Термоелектране 
Угљевик I и II. Поступак пред ICSID-ом је 19.07.2016. године ушао у „meritum“. У 
досадашњем току поступка Друштво је у цјелости испунило обавезе из 2014. 
године по закључцима Владе Републике Српске и Вијећа Министара по којима је 
Друштво задужено да изврши све потребне радње укључујући и обезбјеђење 
средстава за ангажовање адвоката, консултаната и преводилаца. Друштво, 
Електропривреда Републике Српске и Министарство индустрије, енергетике и 
рударства је прикупило сву релевантну документацију за адвокатски тим. 
Арбитражно вијеће је 30.10.2015. године донијело Одлуку којом се одбија приговор 
тужене поднијет по члану 41.5. Правила поступања пред ICSID-ом. Арбитражно 
вијеће је 19.07.2016. године донијело Одлуку по којој се одбија Захтјев тужене за 
бифуркацију поступка који би подразумијевао радвајање поступка на двије фазе и 
то: фазу утврђивања надлежности и фазу „merituma“ (одлучивање о основаности 
захтјева). Циљ је био да се дође до одлуке о надлежности како би се смањили 
трошкови самог поступка. Послије фазе „merituma“ и доношења одлуку да ли није/је 
Вијеће надлежно и да је захтјев основан слиједи фаза одлучивања о висини 
одштете која ће трајати око годину дана. 

Такође, EGS је против тужене Зависно предузеће „РИТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик 
14.06.2014. године покренуо поступак ad hoc арбитраже по Закону о арбитражи 
Републике Србије са истим оштетним захтјевом у износу од 1.262.121.679 КМ који 
се односи на поврат уложених средстава, накнаду за коришћење уложених 
средстава и накнаду за неиспоручену електричну енергију. У интересу Друштва је 
да се поступак по Закону о арбитражи Републике Србије оконча прије поступка 
пред ICSID-ом јер би се тиме створила могућност обустављања поступка пред 
ICSID-ом чији исход је неизвјестан, а у случају негативног исхода износ би био 
много већи него што се може очекивати износ спора пред ad hoc арбитражом у 
Србији. И овај поступак је у фази „merituma“. Поступак би требао бити окончан 
током 2021. године. 

6.6. Напомене уз финансијске извјештаје 

Уз финансијске извјештаје сачињене су Напомене које пружају неопходне опште 
податке о Друштву; прописима за израду годишњег обрачуна, рачуноводственој 
основи и примијењеним рачуноводственим политикама. Међутим, У Напоменама 
нису извршена детаљна образложења које се односе на МРС 1 - Презентација 
финансијских извјештаја и то: 

- поједине позиције биланса стања и успјеха нису објашњене или нису у довољној 
мјери објашњене (значајне промјене у току године као и одступања у односу на 
претходну годину); 
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- додатне информације релевантне за разумијевање доспјећа дугорочних кредита 
у иностранству јер је дисконт кредита наведен као дио који доспијева до годину 
дана; 

- у Напоменама се објашњавају разграничени приходи и примљене донације, а у 
Билансу стања износ који се објашњава је у оквиру осталих дугорочних 
резервисања; 

- нису извршена објелодањивања везана за МРС 21 – Ефекти промјена девизних 
курсева, параграф 23 приликом свођења аванса датог у јенима по важећем курсу 
на дан билансирања; 

- у Напоменама уз некретнине, постројења и опрему се наводи један износ нето 
књиговодствене вриједности опреме за коју су потписани уговори о залогу за 
дугорочне кредите, док је у пописним листама наведен други износ. 

Такође, приликом усаглашавања стања купаца и добављача путем извода 
остворених ставки нису презентовани разлози неусаглашености већ је само 
констатован број потврђених, оспорених и број извода отворених ставки на које 
није одговорено, што није у складу са чланом 18. став 3) Закона о рачуноводству и 
ревизији Републике Српске. 

Препоручује се директору Друштва да обезбиједи да се Напомене уз 
финансијске извјештаје састављају у складу са захтјевима МРС - 1 
Презентација финансијских извјештаја као и чланом 18. став 3) Закона о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске. 

 Ревизијски тим 

 Сњежана Тубић, с.р. 

 Нада Трнинић, с.р. 

 Горан Штрбац, с.р. 
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