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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију финансијског извјештаја Јавне установе Национални парк 
„Козара“ Приједор који обухватају: Преглед прихода, примитака, расхода и 
издатака на рачуноводственим фондовима од 01 до 05; Преглед имовине, обавеза 
и извора и Преглед новчаних токова са стањем на дан 31.12.2018. године и за 
годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо обухватили преглед значајних 
трансакција, образложења уз обрасце годишњих финансијских извјештаја и 
примјену рачуноводствених политика у ревидираном периоду. 

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљењe са резервом, 
финансијски извјештаји Јавне установе Национални парк „Козара“ Приједор, 
истинито и објективно приказују, у свим материјално значајним аспектима, 
финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2018. године; прихода, 
примитака, расхода и издатака, као и извршење буџета за годину која се завршава 
на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни 
сектор важећим у Републици Српској. 

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 је даље 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. 

Према Правилнику о финансијском извјештавању буџетских корисника финансијски 
извјештај Јавне установе Национални парк „Козара“ чине табеларни прегледи 
наведени у нашем извјештају. Усвојени оквир финансијског извјештавања за јавни 
сектор у Републици Српској подразумијева да се све трансакције, процјене и 
политике одмјеравају у односу на усаглашеност са Међународним 
рачуноводственим стандардима за јавни сектор. 

Ревизијски налази и закључци о фер и истинитој презентацији финансијског 
извјештаја Јавне установе Национални парк „Козара“ се ослањају на прописани 
оквир финансијског извјештавања за јавни сектор у Републици Српској. 

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази, с обзиром на прописани оквир 
финансијског извјештавања, довољни и одговарајући да нам пруже основу за наше 
ревизијско мишљење. 

Као што је наведено под тачком 6.1.2 извјештаја:  

Издаци за нефинансијску имовину по основу залиха материјала за израду учинака 
(нафте и нафтних деривата, резервних дијелова и другог материјала) су 
потцијењени најмање за 41.617 КМ колико износи вриједност залиха набављених у 
току 2018. године. Такође, текући расходи су прецијењени а потцијењени расходи 
обрачунског карактера за 46.296 КМ, јер књиговодствено евидентирање набавке 
залиха материјала за израду учинака и ангажовање истих у производном процесу, 
није извршено у складу са чланом 50. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике.  
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Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја:  

Текући расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 
су потцијењени за 11.237 КМ, као и потраживања по основу ПДВ-а за 509 КМ и 
обавезе према добављачима за 11.746 КМ, а финансијски резултат текуће године 
је прецијењен за 11.237 КМ, због неевидентирања фактура које се односе на 
обрачунски период 2018. године, што није у складу са чланом 93. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике.  

Као што је наведено под тачком 6.2.1.2. извјештаја:  

Потцијењени су корекција вриједности потраживања за 19.614 КМ и расходи 
обрачунског карактера за 5.760 КМ, а прецијењен је финансијски резултат за 19.614 
КМ (текуће године за 5.760 КМ и ранијих година за 13.854 КМ), јер потраживања по 
основу рефундација за накнаду плата из доприноса за здравствено осигурање, на 
дан билансирања нису процијењена са становишта њихове наплативости, што није 
у складу са чланом 73. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

Као што је наведено под тачком 6.6. извјештаја:  

Образложења уз финансијски извјештај, не задовољавају захтјеве МРС-ЈС 1 - 
Презентација финансијских извјештаја и одредбе члана 46. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника, јер нису објелодањене 
неопходне додатне информације.  

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

Директор Јавне установе Национални парк „Козара“ Приједор је одговоран за 
припрему и фер презентацију финансијских извјештаја у складу са Међународним 
рачуноводственим стандардима за јавни сектор, односно прописаним оквиром 
финансијског извјештавања за јавни сектор важећим у Републици Српској. Ова 
одговорност обухвата: осмишљавање, примјену и одржавање интерних контрола 
које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја који не 
садрже материјално значајне погрешне исказе настале усљед преваре и грешке; 
одговарајућа објелодањивања релевантних информација у образложењима уз 
обрасце годишњих финансијских извјештаја; одабир и примјену одговарајућих 
рачуноводствених политика и рачуноводствених процјена које су примјерене датим 
околностима и надзор над процесом извјештавања. 

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 
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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 и 
другим важним питањима и значајним налазима ревизије, укључујући значајне 
недостатке у систему интерних контрола који се могу идентификовати током 
ревизије. 

 

 

Бања Лука, 26.11.2019. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Мишљење са резервом 

Уз ревизију финансијског извјештаја Јавне установе Национални парк „Козара“ 
Приједор 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 финансијском 
извјештају Јавне установе Национални парк „Козара“ за 2018. годину су, у свим 
материјалнo значајним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. 

Основ за мишљење са резервом 

Ревизију усклађености смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора 
Републике Српске и ISSAI 4000 – Стандард за ревизију усклађености. 

Вјерујемо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да 
обезбјеђују основ за наше мишљење о усклађености активности, финансијских 
трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са прописима 
којима су регулисане. 

Као што је наведено под тачком 4. извјештаја: 

Jавне набавке за услуге сјече, израде и извоза шумских дрвних сортимената нису 
проведене у складу са чланом 15. став 6. Закона о јавним набавкама, јер је вршено 
дијељење предмета набавке. Такође, за набавку услуга репрезентације и 
одржавања возила, као и за набавке робе канцеларијског материјала и потрошног 
материјала поступци јавних набавки нису проведени, што није у складу са чланом 
6. истог закона. 

Као што је наведено под тачком 5. извјештаја: 

Сачињени финансијски план садржан у Плану рада и пословања за 2018. годину, 
по свом садржају не представља финансијски план, јер су планиране обрачунске 
категорије прихода и расхода које не подразумијевају приливе и одливе средстава, 
а нису планирани примици, као ни издаци. Због тога, финансијским планом није 
извршена процјена буџетских средстава и буџетских издатака за фискалну 2018. 
годину, што није у складу са чланом 5. и 6. Закона о буџетском систему Републике 
Српске. 

Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја: 

Интерни акти Јавне установе Национални парк „Козара“ Приједор, на основу којих 
је извршен обрачун плата запослених, нису у складу са чланом 10, 11. и 15. Закона 
о платама запослених у јавним службама Републике Српске. Неусклађености код 
обрачуна истих су по основу висине платних коефицијената за обрачун плате, 
увећања плата и прековременог рада. 

Скретање пажње 

Не изражавајући даље резерву на дато мишљење скрећемо пажњу на наведено 
под тачком 6.1.2.1. извјештаја: 

Законом о платама запослених у јавним службама Републике Српске (члан 9.) нису 
прописани платни коефицијенти за директоре установа које имају мање од 100 
запослених.  



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 
Извјештај о проведеној финансијској ревизији 

ЈУ Национални парк „Козара“ Приједор за период 01.01-31.12.2018. године 
5 

 

Одговорност руководства за усклађеност 

Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, 
директор Јавне установе Национални парк „Козара“ Приједор 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 материјално значајним аспектима, у складу са прописима којима су 
регулисане. Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би 
прибавили ревизијске доказе о томе да ли је пословање Јавне установе 
Национални парк „Козара“ Приједор обухваћено према дефинисаним 
критеријумима, усклађено са законским и другим прописима. Процедуре 
подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са законима и 
прописима који регулишу пословање Јавне установе Национални парк „Козара“ 
Приједор. 

 

 

Бања Лука, 26.11.2019. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се директору Националног парка да обезбиједи да се: 

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

2) при евидентирању пословних промјена примјењује економска класификација и 
називи конта прописани Правилником о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетскe корисникe; 

3) признавање и вредновање залиха материјала за израду учинака врши у складу 
са чланом 50. а признавање и вредновање залиха довршених учинака у складу 
са чланом 54. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике; 

4) расходи признају на обрачунском основу, у периоду у којем су извршени у 
складу са чланом 93. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике; 

5) образложења уз финансијски извјештај састављају у складу са чланом 46. 
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника, захтјевима 
МРС ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја и другим МРС ЈС. 

Препоруке везане за усклађеност пословања 

Препоручује се директору Националног парка да обезбиједи да се: 

6) успостави адекватан систем интерних контрола у смислу да се донесу интерна 
акта (правилници, упутства, смјернице), уреде питања од значаја за 
функционисање система књиговодства и рачуноводства сходно члану 7. 
Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске и да се проведу друге 
активности у складу са дијелом одредби Закона о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске; 

7) набавке роба, радова и услуга проводе у складу са Законом о јавним 
набавкама; послови извршавају у складу са одредбама закључених уговора, 
законских и других важећих прописа; 

8) финансијски план припрема да садржи буџетска средства и буџетске издатке 
сходно члану 5 и 6. Закона о буџетском систему Републике Српске, а програм 
рада са финансијским планом доноси најкасније почетком фискалне године; 

9) интерни акти на основу којих је вршен обрачун плата и накнада запослених, 
ускладе са чланом 10, 11 и 15. Закона о платама запослених у јавним 
службама Републике Српске; 

10) уговори о дјелу закључују за послове који испуњавају услове за закључење 
таквих уговора у складу са чланом 205. Закона о раду; 

11) врши анализа спорних потраживања и даљи третман проводи у складу са 
релевантним законским прописима и рачуноводственим политикама. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

 

- Закон о систему јавних служби; 

- Закон о буџетском систему Републике Српске;  

- Закон о фискалној одговорности у Републици Српској; 

- Закон о националним парковима; 

- Закон о јавним набавкама; 

- Закон о раду; 

- Закон о платама запослених у јавним службама Републике Српске;  

- Закон о порезу на доходак и Правилник о примјени Закона о порезу на 
доходак; 

- Закон о доприносима; 

- Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске; 

- Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске и Упутство о начину и поступку успостављања и 
спровођења система финансијског управљања и контроле; 

- Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за 
запослене у јавном сектору Републике Српске; 

- Уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем; 

- План рада и финансијски план ЈУ Национални парк „Козара“ за 2018. годину. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 
Јавна установа Национални парк „Козара“ Приједор (у даљем тексту: Национални 
парк) обавља послове заштите, развоја и управљања подручјем Националног 
парка „Козара“ који заузима централни дио планине Козаре укупне површине 
3.907,54 хектара. За национални парк је проглашен 1967. године у циљу очувања и 
заштите културно-историјских и природних вриједности. 

Природнe и културно-историјскe вриједности, земљиште, објекти и другe 
непокретности су у својини Републике, које су му пренесене на управљање и 
коришћење у складу са законом који прописује систем јавних служби и планским 
документима. 

На подручју Националног парка налази се Спомен комплекс Козара на Мраковици 
подигнут у знак сјећања на погинуле борце и страдања становништва на овом 
подручју током II свјетског рата. Одлуком Народне скупштине Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 125/11) проглашен је културним 
добром од изузетног значаја и ужива посебну бригу и заштиту која је регулисана 
посебним прописима заштите природног и културно-историјског насљеђа.  

Питања од значаја за заштиту, унапређење, управљање и финансирање прописана 
су Законом о националним парковима („Службени гласник Републике Српске“ број: 
75/10), Законом о Националном парку „Козара“ („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 121/12) и другим законима којима се уређује област заштите природе, 
као и подзаконским актима донесеним на основу наведених закона. 

Национални парк кроз промоцију и управљање рекреативним и туристичким 
могућностима подручја парка чува природне и културне ресурсе, те доприноси 
локалном и регионалном друштвено-економском развоју. 

Планом управљања 2014 - 2029. Година, који је донесен сходно члану 4. Закона о 
националним парковима, дефинисано је пет стратешких циљева и то: заштита 
природног и културно-историјског насљеђа, одрживо коришћење природних 
ресурса, боља приступачност и јака управа, развијени туризам и успостава 
финансијских механизама за одрживо управљање парком. 

Средства за финансирање послова и рад Националног парка обезбјеђују се из 
буџета Републике Српске, властитих прихода и из других извора сходно члану 16. 
Закона о националним парковима.  

Финансијске трансакције Национални парк обавља преко властитих рачуна, 
отворених код пословних банака. Посматрано са аспекта начина организовања и 
функционисања система књиговодства и рачуноводства, спада у кориснике буџета 
чија је главна књига изван главне књиге трезора (у даљем тексту: ГКТ).  

Надзор над управљањем и радом Националног парка врши Министарство за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске (у даљем 
тексту: надлежно Министарство). 

На достављени Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији за период 
01.01-31.12.2018. године, Национални парк није имаo примједби.  

Препоруке дате у овом извјештају, у циљу њиховог наглашавања, болдоване 
су и писане италик словима.  

2. Провођење препорука из претходног извјештаја 
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске у ранијем периоду није 
вршила финансијску ревизију Националног парка.  
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3. Закључак о функционисању система интерних контрола 
На организацију и рад Националног парка примјењује се Закон о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“ број 68/07, 121/12 и 44/16) и Одлука 
о усклађивању Одлуке о промјени облика организовања јавног предузећа 
Национални парк „Козара“ Приједор у јавну установу („Службени гласник 
Републике Српске“, број 62/16).  

Статутом Националног парка, који је донио Управни одбор (на исти 2016. године 
Влада Републике Српске дала сагласност) ближе је уређена унутрашња 
организација, дјелокруг рада, органи управљања и руковођења, средства за 
финансирање, права, обавезе и одговорност запослених, као и друга питања од 
значаја за рад и обављање дјелатности у складу са прописима. 

Органи Националног парка су управни одбор (од три члана) као орган управљања и 
директор као орган руковођења, које именује и разрјешава Влада Републике 
Српске на приједлог надлежног министарства и након проведеног поступка јавне 
конкуренције, на период од четири године. 

Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста, Управни одбор је 
донио 2015. године, а на исти није прибављена нити је тражена сагласност 
надлежног Министарства, што није у складу са чланом 19. став (1) тачка 4). Закона 
о систему јавних служби. 

Такође, организациона структура предвиђена правилником није усклађена са 
Статутом Националног парка, јер су правилником дефинисана три сектора, а 
чланом 10. Статута четири сектора. 

Правилником је систематизовано 50 радних мјеста за 72 извршиоца. На дан 
31.12.2018. године било је запослено 58 радника, од чега је 56 радника на 
неодређено вријеме и два радника на одређено вријеме.  

Радни однос у 2018. години засновала су четири радника (без провођења 
конкурсне процедуре), а интерним актима нису прописани услови и критеријуми за 
запошљавање. 

Руководство није предузимало активности за успостављање система интерних 
финансијских контрола прописане Законом о систему интерних финансијских 
контрола у јавном сектору („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16) и 
Упутством о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског 
управљања и контроле („Службени гласник Републике Српске“, број 99/17), јер није: 
- донијело акт о интерним контролама којим би се извршила самопроцјена пет 

међусобно повезаних елемената примјеном тзв. „COSO“ модела (члан 6. закона); 
- именовало одговорно лице које би било задужено за успостављање, спровођење 

и развој финансијског управљања и контроле; 
- донијело план за успостављање финансијског управљања и контроле; 
- донијело акт о управљању ризицима којим се уређују организациони циљеви и 

задаци, процјена ризика и управљање ризицима (члан 8. став 2 закона);  
- дефинисало кључне пословне процесе и успоставило књигу пословних процеса 

(тачка 22. подтачке 3, 4 и 5. наведеног упутства), као ни друге активности 
захтијеване наведеним прописима. 

За већи дио пословних процеса који се проводе нису донесене интерне процедуре 
(правилници, инструкције, смјернице) које у складу са законском регулативом 
детаљније уређују њихово провођење, као нпр. процес израде и извршења 
финансијског плана; процес реализације (наплате) властитих прихода и 
управљање готовином, управљање већим дијелом трошкова (ограничења 
потрошње мобилних телефона, правила за коришћење средстава за 
репрезентацију и сл.).  
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Наплате улаза у парк и музеј, таксе за лов, као и малопродаја огревног дрвета се 
врше готовински, прикупљени новац се предаје у благајну и из благајне полаже на 
жиро-рачун. Правила и процедуре начина наплате и достављања новца, до уплате 
новца на жиро-рачун нису прописана. Интерна контрола у поступку наплате није у 
одређеним сегментима успостављена на начин да се елиминише ризик пословања 
готовим новцем, нпр: у прилогу налога благајне не доставља се спецификација 
наплаћених бројева улазница и ако су исте нумерисане; не сачињава се ни 
документ о примопредаји готовог новца између радника који наплаћује и радника 
који је преузео новац на наплатном мјесту, а на налогу благајне је наведено само 
име и презиме радника који је новац предао у благајну, без потписа истог да је 
новац предао.  

Упутством о условима и начину коришћења службених возила, дефинисана 
правила су непотпуна (нпр. норматив потрошње горива није утврђен), а 
дефинисана нису проведена, јер оцјена оправданости трошења средстава за 
коришћење службених возила једном годишње, прописана чланом 11. наведеног 
упутства, није извршена. 

Управни одбор је 28.12.2018. године донио Одлуку о финансирању докторских 
студија на Шумарском факултету у Београду (за једног запосленог) у износу од цца 
9.000 КМ за три године студија, што није у складу са општим актима Националног 
парка, као и чланом 17. и 18. Закона о платама запослених у јавним службама 
Републике Српске, јер та врста накнаде није прописана овим законом. У току 2019. 
године плаћене су двије фактуре испостављене од Шумарском факултета у 
укупном износу од 2.990 КМ.  

Попис имовине и обавеза, у одређеним сегментима није обављен у складу са 
захтјевима Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“ број 45/16), због сљедећег:  
- нису пописана потраживања од запослених, краткорочна разграничења из 

трансакција са јединицама власти, обавезе за лична примања и обавезе из 
пословања према физичким лицима, што није у складу са чланом 2. правилника;  

- потраживања и обавезе из пословања су пописана без доказа да је извршено 
усаглашавање података о стањима са подацима преузетим из документације која 
одражава екстерну потврду стања, што није у складу са чланом 12. став 2) 
правилника;  

- извјештаји пописних комисија нису сачињени у складу са чланом 20. правилника, 
јер не садрже упоредни преглед стварног и књиговодственог стања пописане 
имовине и обавеза.  

Одлуком директора Националног парка о усвајању пописа за 2018. годину, 
верификоване су вриједности утврђене у извјештају о попису, као и расходовање 
дијела опреме по приједлогу Централне пописне комисије, која је искњижена из 
књиговодствене евиденције. Одлука о начину расходовања неупотребљивих 
средстава није донесена, што није у складу са чланом 21. став (2) тачка 3) 
наведеног правилника. 

За обраду рачуноводствених података успостављен је властити рачуноводствени 
софтвер у којем се воде главна књига и помоћне књиге (аналитичке евиденције) за: 
нефинансијску имовину у сталним средствима, залихе материјала, потраживања, 
обавезе и обрачун плата.  

Општи акт којим се уређују питања од значаја за успостављање и функционисање 
система књиговодства и рачуноводства није донесен сходно члану 7. Законом о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 94/15). Нпр. нису прописани и уређени интерни рачуноводствени 
контролни поступци, одређена лица која су одговорна за законитост и правилност 
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настанка пословних догађаја, као и контролу књиговодствених исправа о тим 
догађајима, кретање књиговодствених исправа од почетка до завршетка појединих 
активности, поступци одобравања, подјела дужности, утврђени рокови за њихово 
достављање на даљу обраду и књижење. 

У евиденцији главне књиге за дио пословних промјена у вези са приходима, 
расходима, имовином и обавезама нису примијењене бројчане ознаке, економска 
класификација и називи конта прописани у Аналитичком контном плану из 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 
плана за буџетскe корисникe („Службени гласник Републике Српске“, број 98/16, 
115/17 и 118/18).  

Систем информација није успостављен на начин да осигура да правила о интерним 
контролним поступцима буду доступна свим запосленим, јер не постоје уређене 
евиденције/регистри интерних прописа који су на снази. 

Праћење и процјена система интерних контрола, није интерно дефинисанo да би 
руководство могло да закључи да ли интерне контроле функционишу, те да у 
складу с тим врши потребна прилагођавања. 

Успостављени систем интерних контрола није функционисао на начин којим би се у 
потпуности обезбиједило истинито и фер извјештавање и усклађеност пословања 
са важећим законима и прописима, што је осим у овој тачки наведено у тачкама: 4, 
5, 6.1, 6.2. и 6.6. извјештаја. 

Препоручује се директору Националног парка да обезбиједи, да се 
успостави адекватан систем интерних контрола у смислу да се:  

- донесу интерне процедуре (правилници, упутства, смјернице) које у 
складу са законском регулативом детаљније уређују провођење 
пословних процеса који се односе на: процес реализације (наплате) 
властитих прихода и управљање готовином, управљање трошковима 
(за коришћење службених возила, средстава за репрезентацију, мобилних 
телефона и сл.); 

- донесе општи акт којим ће се уредити питања од значаја за 
функционисање система књиговодства и рачуноводства сходно члану 7. 
Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске; 

- попис имовине и обавеза врши у складу са Правилником о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним 
стањем имовине и обавеза; 

- у евиденцији главне књиге примјењује економска класификација и називи 
конта прописани Правилником о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетскe корисникe; 

- проведу друге активности у складу са дијелом одредби Закона о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске у 
смислу доношења или усклађивања интерних аката и досљедну примјену 
истих. 

4. Набавке 
Планом јавних набавки за 2018. годину, планиране су јавне набавке укупне 
вриједности од 363.700 КМ без пореза на додату вриједност (у даљем тексту: ПДВ). 

Према Извјештају о проведеним поступцима јавних набавки у 2018. години, 
покренута су и проведена 23 поступка за набавке радова, роба и услуга укупне 
вриједности 267.382 КМ без ПДВ-а, од чега: 

- осам конкурентским захтјевом за достављање понуда укупне вриједности од 
216.566 КМ (набавка горива, трговачке и прехрамбене робе; сјеча, израда и 
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извоз шумских дрвних сортимената; санација водовода и санација шумског 
камионског пута) и 

- 15 директним споразумом укупне вриједности од 50.816 КМ. 

Ревизијским активностима обухваћени су поступци јавних набавки у вриједности од 
241.507 КМ (90%) и то: осам конкурентских захтјева за достављање понуде у 
вриједности од 216.567 КМ и пет директних споразума вриједности од 24.940 КМ.  

Ревизијским поступцима јавних набавки утврђене су одређене неусклађености у 
примјени Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и то:  

- за услуге сјече, израде и извоза шумских дрвних сортимената, умјесто отвореног 
поступка проведена су четири конкурентска захтјева за достављање понуда и 
један директни споразум укупне вриједности закључених уговора од 125.895 КМ 
и на тај начин је извршено дијељење предмета набавке, што није у складу са 
чланом 15. став 6) закона; 

- за набавку услуга репрезентације и одржавања возила, као и за набавке робе 
канцеларијског материјала и потрошног материјала, поступци јавних набавки 
нису проведени, што није у складу са чланом 6. закона; 

- на веб-страници Националног парка ни по једном уговору нису објављени 
основни елементи уговора, што није у складу са чланом 75. став 2) закона. 

Такође, комисија за јавне набавке није донијела пословник о раду, што није у 
складу са чланом 9. став 2) Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке (Службени гласник БиХ број 103/14). 

Обавезе из појединих уговора за услуге сјече и израде шумских дрвних 
сортимената нису извршаване у складу са одредбама из уговора, у погледу рокова 
за извршење (уговорен рок завршетка је септембара, а услуге извршене у 
децембру) и уговори су реализовани у већем износу од уговорене вриједности. 

Препоручује се директору Националног парка да обезбиједи, да се набавке 
роба, радова и услуга врше у складу са Законом о јавним набавкама, а 
послови извршавају у складу са одредбама закључених уговора. 

5. Припрема и доношење финансијског плана 
Национални парк, финансијско извјештавање исказује у оквиру фонда 02 - фонд 
прихода по посебним прописима, не доноси буџет, већ Управни одбор доноси 
програм рада и финансијски план који усваја Влада Републике Српске, како је 
прописано чланом 17 и 19. Закон о систему јавних служби, као и Одлуком Владе о 
усклађивању Одлуке о промјени облика организовања јавног предузећа 
Национални парк „Козара“ Приједор у јавну установу. 

План рада и пословања у којем је садржан финансијски план Националног парка за 
2018. годину, Управни одбор је донио 13.04.2018. године, а исти је Влада усвојила 
30.05.2018. године.  

План рада и пословања са финансијским планом за 2018. годину није донесен 
правовремено од стране Управног одбора и због тога није правовремено усвојен од 
стране Влада Републике Српске (усвојен је након 5 мјесеци од почетка године). 

Сходно наведеном, Национални парк је пословао пет мјесеци без усвојеног 
Програма рада и финансијског плана за 2018. годину, што није у складу са чланом 
17. став 4) Закона о систему јавних служби, као и Законом о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16). 

Према писаном образложењу за потребе ревизије, устаљена је пракса да Управни 
одбор крајем марта или почетком априла доноси план рада и пословања за ту 
годину и да по овом основу нису имали примједби од стране надлежног 
Министарства.  
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Интерне процедуре којима би се детаљније уредио процес израде, доношења и 
извршења програма рада и финансијског плана нису прописане. 

Финансијским планом за 2018. годину планирани су укупни приходи у износу од 
1.573.937 КМ, укупни расходи у износу од 1.568.000 КМ и нето добитак у износу од 
5.937 КМ. 

Приходи су планирани по основу: буџетских прихода у износу од 980.000 КМ 
(непорески приходи од 155.000 КМ, грантови 10.000 КМ, трансфери 815.000 КМ) и 
прихода обрачунског карактера у износу од 593.937 КМ. 

Расходи су планирани по основу: буџетских расхода у износу од 1.442.500 КМ 
(расходи за лична примања запослених 1.042.000 КМ, расходи по основу 
коришћења роба и услуга 400.000 КМ, расходи финансирања 500 КМ) и расхода 
обрачунског карактера у износу од 125.000 КМ. 

Сачињени финансијски план Националног парка, по свом садржају не представља 
финансијски план, јер су планиране обрачунске категорије прихода и расхода које 
не подразумијевају приливе и одливе средстава, а нису планирани примици, као ни 
издаци за имовину и остали издаци.  

С обзиром да је Национални парк буџетски корисник и да финансијске извјештаје 
презентује у складу са прописима којима се уређује буџетски систем Републике, 
Финансијским планом није адекватно извршена процјена буџетских средстава и 
буџетских издатака за фискалну 2018. годину, што није у складу са чланом 5. и 6. 
Закона о буџетском систему Републике Српске. 

Ребаланс финансијског плана није проведен иако дио остварених текућих расхода 
значајно одступа од планираних (нпр. расходи за бруто плате су виши за 11%, 
расходи текућег одржавања за 60% - наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја). 

Препоручује се директору Националног парка да обезбиједи, да се: 

-  финансијски план припрема да садржи буџетска средства и буџетске 
издатке сходно члану 5 и 6. Закона о буџетском систему Републике 
Српске; 

- донесе интерна процедура којом би се детаљније уредио процес израде, 
доношења и извршења програма рада и финансијског плана; 

- програм рада и финансијски план доноси правовремено, најкасније 
почетком фискалне године. 

6. Финансијски извјештаји 
Обрасци финансијског извјештаја за 2018. годину, прописани Правилником о 
финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике 
Српске“, број 15/17) су сачињени и достављени надлежном Министарству.  

Поред наведених образаца, достављен је и Годишњи извјештај о пословању и 
годишњи обрачун Националног парка за 2018. годину. 

6.1. Извјештај о извршењу буџета/финансијског плана 

Извршење буџета/финансијског плана Националног парка за 2018. годину исказано 
је у обрасцу 3б - Преглед прихода, примитака, расхода и издатака исказаних ван 
ГКТ на рачуноводственом фонду 02 - фонду прихода по посебним прописима. 

Буџетска средства су исказана у износу од 1.669.562 КМ, а буџетски издаци у 
износу од 1.664.965 КМ. 

По налазу ревизије, буџетски издаци за 2018. годину су потцијењени за најмање 
6.558 КМ (детаљније објашњено под тачкама 6.1.2. и 6.1.2.1.). 
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Годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун Националног парка за 2018. 
годину, Управни одбор је усвојио 24.05.2019. године, а 30.05.2019. године Влада 
Републике Српске. 

6.1.1. Приходи и примици 

Укупни приходи и примици су исказани у износу од 2.315.396 КМ (приходи 1.609.279 
КМ и примици 706.117 КМ), од чега се на приходе обрачунског карактера који не 
узрокују прилив готовине односи 645.833 КМ. 

Приходи (без прихода обрачунског карактера) су исказани по основу: 
непореских прихода (149.701 КМ), грантова (26.750 КМ) и трансфера (786.995 КМ). 

Непорески приходи су наплаћени по основу: продаје улазница за улаз у 
Национални парк и Музеј (133.742 КМ), услуга смјештаја/ноћења (9.262 КМ), услуге 
ловства (5.752 КМ) и других основа (945 КМ).  

Грантови су исказани по основу намјенских средстава наплаћених из буџета 
Републике од: Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде из 
средстава посебних намјена за шуме на име санације путева (22.600 КМ), као и од 
Министарства трговине и туризма (3.150 КМ) и Министарства рада и борачко-
инвалидске заштите (1.000 КМ) за суфинансирање манифестација које се 
одржавају на подручју Националног парка. 

Трансфери се односе на средства: која су у складу са Законом о националним 
парковима одобрена у Буџету Републике у оквиру надлежног Министарства 
(760.000 КМ); од Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност 
(2.500 КМ); од Града Приједора одобрена у сврху реализације санације II фазе 
водовода „Бијеле воде“ (20.000 КМ) и остале трансфере (4.495 КМ). 

Примици су исказани по основу: примитака за нефинансијску имовину (577.204КМ) 
и осталих примитака (128.075 КМ). 

Примици за нефинансијску имовину су исказани у износу који је наплаћен по 
основу: продаје израђених шумских дрвних сортимената од посјечених стабала 
(трупаца, целулозног и огревног дрвета) од 578.041 КМ и продаје залиха робе од 
838 КМ. 

Остали примици су исказани за примитке по основу: излазног ПДВ-а који са 
наплаћује од купаца (122.075 КМ) и рефундације плата приправника које је 
финансирао Завода за запошљавање Републике Српске (6.000 КМ). 

Признавање наплате рефундације плата приправника од Завода за запошљавање 
Републике Српске није евидентирано у складу са чланом 91 и 134. Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике, па су по том основу:  
- за 6.000 КМ више исказани примици за накнаде плата за вријеме боловања које 

се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања, а мање остали 
непорески приходи; 

- за 4.048 КМ више исказани издаци из трансакција са другим јединицама власти, а 
мање расходи за бруто плате запослених, те за 1.952 КМ више остали приходи 
обрачунског карактера. 

Приходи обрачунског карактера су исказани у износу од 645.833 КМ по основу: 
прихода од реализације залиха шумских дрвних сортимената (619.071 КМ), 
прихода у вриједности нереализованих залиха учинака (шумских дрвних 
сортимената) на крају периода (11.695 КМ) и осталих прихода обрачунског 
карактера (15.067 КМ). 

Признавање и вредновање залиха довршених учинака (шумских дрвних 
сортимената на стоваришту), у књиговодственој евиденцији није вршено у складу 
са чланом 54. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
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рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, јер се производња и 
реализација залиха шумских дрвних сортимената у току године не прати у оквиру 
књиговодствене евиденције, осим што се на крају године евидентира стање залихе 
утврђено по попису.  

Према Извјештају о реализација плана пословања у 2018. години у оквиру радова 
на заштити шума извршена је санитарна сјеча и сјеча за обезбјеђење проходности 
пјешачких стаза и за изградњу магистралног пута. Укупно је посјечено 6.680 м³ нето 
дрвне запремине. Продато је укупно 6.803 м³ укупне вриједности 619.071 КМ (без 
ПДВ-а по цјеновнику Националног парка који је у складу са цјеновником ЈПШ „Шуме 
Републике Српске“) колико је и исказано на позицији прихода обрачунског 
карактера. 

Због тога, ефекти који су настали између цијене коштања и продајне цијене 
шумских дрвних сортимената нису правилно исказани. 

Препоручује се директору Националног парка да обезбиједи, да се 
признавање и вредновање залиха довршених учинака (шумских дрвних 
сортимената), врши у складу са чланом 54. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

6.1.2. Расходи и издаци 

Укупни расходи и издаци су исказани у износу од 1.789.099 КМ (расходи 1.615.715 
КМ и издаци 173.384 КМ), од чега се на расходе обрачунског карактера који не 
захтијевају одлив готовине и као такви се не планирају и не утичу на извршење 
буџета односи 124.133 КМ.  

Укупни расходи и издаци су исказани мање за 58.614 КМ, због: погрешног третмана 
набавке и утрошка залиха материјала за израду учинака; неевидентирања фактура 
у обрачунском периоду 2018. године када су услуге извршене, као и неизвршене 
процјене вриједности потраживања (што је осим у овој тачки наведено у тачкама 
6.1.2.1. и 6.2.1.2. извјештаја).  

Приликом набавке залиха материјала за израду учинака (нафте и нафтних 
деривата, резервних дијелова и другог материјала) нису евидантирани издаци за 
нефинансијску имовину, а ангажовање залиха материјала за израду учинака у 
производном процесу је евидентирано на позицији текућих расхода, што није у 
складу са чланом 50. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама 
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, јер набавка залиха 
материјала за израду учинака нема третман текућег расхода, него издатака за 
нефинансијску имовину. По овом основу су издаци за нефинансијску имовину на 
позицији издатака за залихе материјала за израду учинака потцијењени најмање за 
41.617 КМ (колико износи вриједност набавке у 2018. години). Такође, за набавну 
вриједности утрошених залиха у износу од 46.296 КМ (горива и мазива од 38.396 
КМ и резервних дијелова од 7.900 КМ) су прецијењени текући расходи а 
потцијењени расходи обрачунског карактера. 

6.1.2.1. Расходи (без расхода обрачунског карактера) 

Расходи (без расхода обрачунског карактера) су исказани по основу текућих 
расхода у износу од 1.491.581 КМ, што је за 3% више у односу на финансијски 
план. 

Текући расходи су исказани по основу расхода за лична примања запослених 
(1.050.351 КМ) и расхода по основу коришћења роба и услуга (441.224 КМ). 

Расходи за лична примања запослених су за 11% виши од предвиђених 
финансијским планом. Односе се на расходе за: бруто плате запослених (995.086 
КМ); бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу 
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рада (43.246 КМ); накнаду плата запослених за вријеме боловања (4.106 КМ) и 
отпремнине и једнократне помоћи (7.913 КМ). 

Расходи за бруто плате се односе на расходе за: бруто плате (956.602 КМ) и бруто 
регрес за годишњи одмор од 38.484 КМ (погрешно класификован на економском 
коду расхода за плате умјесто на коду расхода регреса за годишњи одмор у оквиру 
бруто накнада за остала лична примања). 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада су исказани по основу: превоза на посао и са посла (33.585 КМ), нето 
јубиларних награда (2.800 КМ) и дневница за службена путовања (6.861 КМ). 

У 2018. години доношењем Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на 
доходак и Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 66/18), измијењен је начин уговарања 
плата између послодавца и запосленог, повећан је основни лични одбитак, уведен 
нови модел обрачуна плата и извршен прерачун коефицијената. Сходно наведеним 
измјенама потребно је било ускладити интерне акте и обрачун личних примања 
запослених. 

Обрачун личних примања запослених, извршен је на основу интерних прописа: 
Колективног уговора Националног парка, Одлуке о увећању основне плате радника, 
Одлуке о утврђивању цијене рада за обрачун плате радника у норми и Одлуке о 
одређивању платног коефицијента за обрачун мјесечне плате директора, који нису 
у складу са Законом о платама запослених у јавним службама Републике Српске, 
због сљедећег: 
- коефицијенти утврђени у уговорима о раду нису усклађени са висином 
коефицијената утврђених по Колективном уговору Националног парка, нити са 
коефицијентима прописаним чланом 10 и 11. наведеног закона; 

- Колективним уговором Националног парка прописано је увећање плата по основу 
руковођења, сложености, одговорности и прековременог радног времена, што 
није у складу са чланом 10. став 2) закона којим су утврђени платни коефицијенти 
разврстани по платним групама на основу наведених критеријума, а за сваки сат 
прековременог радног времена запослени имају право на један сат компензујућег 
радног времена како је прописано чланом 15. закона;  

- увећање основне плате по основу радног стажа извршено је осим на основну 
плату и на увећања по основу посебних резултата рада, рада ноћу и других 
увећања, што није у складу са чланом 6. наведеног закона. У току ревизије 
неправилност је отклоњена. 

Законом о платама запослених у јавним службама Републике Српске (члан 9.) 
прописани су платни коефицијенти за директора установе која има више од 100 
запослених, а није за директора институције која има мање од 100 запослених. 
Директору установе која има више од 100 запослених прописан је платни 
коефицијент од 25,35 (са порезом на доходак). Национални парк има мање од 100 
запослених и Одлуком Управног одбора директору је утврђен платни коефицијент 
од 30,42 (без пореза на доходак). 

Јубиларне награде су обрачунате и исплаћене у нето износу од 2.800 КМ (за осам 
радника) на основу појединачних одлука директора (за 20 година радног стажа 300 
КМ и за 30 година 500 КМ), што није у складу са одредбама Колективног уговора 
Националног парка по којем је за 20 година радног стажа јубиларна награда 
прописана у висини једне просјечне плате и за 30 година радног стажа у висини 
двије просјечне плате у Републици Српској. 
На исплаћене јубиларне награде није извршен обрачун пореза и доприноса, што 
није у складу са чланом 11. Закона о порезу на доходак („Службени гласник 
Републике Српске“, број 60/15, 5/16 и 66/18) и чланом 3. Закона о доприносима 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 
Извјештај о проведеној финансијској ревизији 

ЈУ Национални парк „Козара“ Приједор за период 01.01-31.12.2018. године 
17 

 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 114/17). Исплате су извршене 
готовински из благајне, што није у складу са чланом 3. Уредбе о условима и начину 
плаћања готовим новцем („Службени гласник Републике Српске“, број 86/12 и 
10/14). У 2019. години у току ревизијских активности, извршен је обрачун и плаћање 
пореза и доприноса за наведене награде. 

Препоручује се директору Националног парка да обезбиједи да се интерни 
акти на основу којих је вршен обрачун плата запослених, ускладе са чланом 
10, 11 и 15. Закона о платама запослених у јавним службама Републике 
Српске и обрачун и исплата плата и накнада усклади са тим. 

Расходи по основу коришћења роба и услуга су за 10% виши од предвиђених 
финансијским планом. Чине их расходи: по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга (95.662 КМ), режијског материјала (31.417 
КМ), текућег одржавања (55.840 КМ), путовања и смјештаја (9.901 КМ), стручних 
услуга (24.288 КМ), услуга одржавања јавних површина и заштите животне средине 
(138.754 КМ) и остале некласификоване расходе (85.362 КМ).  

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга су за 4% нижи у односу на финансијски план. Исказани су по основу: 
утрошка електричне енергије (12.796 КМ), утрошка нафте и нафтних деривата 
(55.115 КМ), комуналних услуга (3.795 КМ), коришћења фиксних телефона (13.529 
КМ) и остали расхода (10.427 КМ). 

Расходи по основу утрошка нафте и нафтних деривата су исказани по основу 
утрошка горива за службена возила у износу од 16.719 КМ, као и утрошка горива и 
мазива (за тракторе и друге радне машине) за израду учинака у износу од 38.396 
КМ погрешно признатих на овој позицији текућих расхода умјесто на позицији 
расхода обрачунског карактера (што је објашњено под тачком 6.1.2. извјештаја).  

Такође, расходи утрошка горива за службена возила су погрешно класификовани 
на овој позицији, умјесто на позицији економског кода расхода по основу путовања 
и смјештаја. 

Расходи за текуће одржавање су за 60% виши у односу на финансијски план, а 
исказани су по основу расхода: за текуће одржавање шумских путева (26.442 КМ), 
за зимско одржавање путева (3.400 КМ), за текуће одржавање трактора и других 
радних машина (13.914 КМ), утрошка залиха резервних дијелова од 7.900 КМ 
(погрешно признатих на позицији текућих расхода умјесто на позицији расхода 
обрачунског карактера) и других расхода. Фактура достављена за услуге текућег 
одржавања шумских путева у прилогу не садржи пратећу документацију 
(отпремнице, радни налог, превознички лист и сл.) којом би се правдала количина 
утрошеног каменог материјала, као и извршене услуге. 

Расходи за стручне услуге су за 3% нижи у односу на финансијски план, а исказани 
су по основу расхода за услуге: финансијског посредовања (4.297 КМ), 
информисања и медија (10.416 КМ), одржавања рачунара и биро опреме (2.601 
КМ), осигурања возила и запослених (2.483 КМ) и остале услуга (4.491 КМ). 

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштиту животне средине су за 
11% виши у односу на финансијски план, а исказани су по основу услуга за: сјечу 
стабала шуме и извоза израђених шумских дрвних сортимената (117.822 КМ), 
уређење паркинга (6.962 КМ), уређење изворишта (5.880 КМ) и осталих услуга.  

За услуге сјече и израде шумских дрвних сортимената, нису евидентиране фактуре 
у износу од најмање 11.746 КМ које се односе на обрачунски период 2018. године, 
што није у складу са чланом 93. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. По овом 
основу су потцијењени: текући расходи на позицији расхода за услуге одржавања 
јавних површина и заштите животне средине за 11.237 КМ, потраживања по основу 
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ПДВ-а за 509 КМ и обавезе према добављачима за 11.746 КМ, а прецијењен је 
финансијски резултат текуће године за износ текућих расхода. 

Остали некласификовани расходи су исказани за 31% више у односу на 
финансијски план, а односе се на: бруто накнаде члановима управног одбора 
(23.881 КМ), бруто накнаде по уговорима о дјелу (23.231 КМ), расходе по основу 
репрезентације (21.797 КМ) и остале расходе. 

Рјешењем Владе из 2017. године, именован је Управни одбор од три члана на 
период од четири године, а Одлуком о висини накнаде члановима Управног одбора 
дефинисана је мјесечна накнада по члану у износу од 400 КМ. 

Уговори о дјелу нису закључени у складу са чланом 205. Закона о раду, јер су 
закључени за послове који су систематизовани и спадају у дјелатност установе 
(нпр. послови информативно педагошке дјелатности, пријема, вођења и испраћаја 
посјетилаца, одржавање часова историје и сл.). Извјештаји о извршеним пословима 
нису сачињени, плаћање је извршено у износу по уговору без писаног доказа да су 
послови извршени.  

Препоручује се директору Националног парка да обезбиједи да се: 

- признавање и вредновање залиха материјала за израду учинака врши у 
складу са чланом 50. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике; 

- расходи признају на обрачунском основу, у периоду у којем су извршени у 
складу са чланом 93. наведеног правилника; 

- уговори о дјелу закључују за послове који испуњавају услове за 
закључење таквих уговора у складу са чланом 205. Закона о раду. 

6.1.2.2. Издаци 

Издаци су исказани у износу од 173.383 КМ, по основу: издатака за нефинансијску 
имовину (45.152 КМ) и осталих издатака (128.231 КМ). 

Издаци за нефинансијску имовину су исказани за: инвестиционо одржавање 
објеката у износу од 25.828 КМ (реконструкција водовода 24.933 КМ и остало 895 
КМ), набавку опреме (5.723 КМ) и набавку залиха ситног инвентара, ауто-гума, 
одјеће (12.125 КМ). 

Издаци за набавку залиха материјала за израду учинака су потцијењени најмање 
за 41.617 КМ (што је објашњено под тачком 6.1.2. извјештаја). 

Остали издаци су исказани по основу: ПДВ-а у износу од 117.806 КМ (разлике 
излазног и улазног ПДВ-а који се плаћа Управи за индиректно опорезивање БиХ од 
86.716 КМ и улазног ПДВ-а који се плаћа добављачима од 31.090 КМ); накнаде 
плата којe се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања од 6.378 
КМ и плата приправника финансираних из доприноса за заштиту од 
незапослености од 4.048 КМ (погрешно исказаних на позицији издатака умјесто на 
позицији расхода за лична примања, тачка 6.1.1. извјештаја). 

6.1.2.3. Расходи обрачунског карактера  

Расходи обрачунског карактера су исказани по основу: амортизације нефинансијске 
имовине (102.646 КМ), усклађивања вриједности финансијске имовине -
потраживања (7.476 КМ), набавне вриједности залиха материјала, ситног 
инвентара, ауто гума и одјеће издатих у употребу (13.227 КМ) и осталих расхода 
обрачунског карактера (784 КМ). 

Расходи обрачунског карактера су потцијењени најмање за 52.056 КМ по основу: 
набавне вриједности утрошених залиха материјала за израду учинака (горива и 
резервних дијелова) за 46.296 КМ и корекције потраживања по основу рефундација 
за накнаду плата из доприноса за здравствено осигурање за 5.760 КМ.  
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6.2. Имовина, обавезе и извори 

6.2.1. Имовина 

Укупна имовина (финансијска и нефинансијска) на дан 31.12.2018. године је 
исказана у износу од 46.998.106 КМ бруто вриједности, 2.114.901 КМ исправке 
вриједности и 44.883.205 КМ нето вриједности. 

6.2.1.1. Нефинансијска имовина  

Нефинансијска имовина је исказана у износу од 46.451.656 КМ бруто вриједности, 
2.051.609 КМ исправке вриједности и 44.400.048 КМ нето вриједности. Према 
рочности је класификована на: нефинансијску имовину у сталним средствима и 
нефинансијску имовину у текућим средствима. 

Нефинансијска имовина у сталним средствима (произведена стална имовина, 
непроизведена стална имовина и нефинансијска имовина у сталним средствима у 
припреми) је исказана у износу од 46.288.198 КМ бруто вриједности, 1.925.437 КМ 
исправке вриједности и 44.362.761 КМ нето вриједности.  

У односу на претходни период вриједност нефинансијске сталне имовине је 
повећана за 31.550 КМ по основу: радова на водоводу и набавци опреме. 

Према Одлуци директора о усвајању извјештаја о попису имовине и обавеза, 
расходована је и искњижена опрема набавне вриједности 14.318 КМ, исправке 
вриједности 14.227 КМ и садашње вриједности 41 КМ.  

Произведена стална имовина је исказана у износу од 2.996.945 КМ набавне 
вриједности, а чине је: зграде и објекти од 2.108.835 КМ (канцеларијски простори, 
музеј, путеви, пјешачке стазе и други објекти); опрема 724.455 КМ (возила, трактори 
и друге радне машине, канцеларијска, рачунарска и друга опрема) и нематеријална 
произведена имовина 163.655 КМ (Просторни план подручја националног парка, 
рачунарски програми итд.). Амортизована вриједност наведене имовине исказана 
је у износу од 1.925.437 КМ, па њена неотписана вриједност износи 1.071.508 КМ. 

Непроизведену сталну имовину чини земљиште вриједности од 745.422 КМ и шуме 
вриједности од 42.542.404 КМ. 

Нефинансијска имовина у текућим средствима (залихе материјала, учинака и 
робе; ситан инвентар, ауто гуме и одјећа) је исказана у износу од 163.458 КМ 
набавне вриједности, 126.172 КМ исправке вриједности и 37.286 КМ нето 
књиговодствене вриједности.  

Залихе материјала, учинака и робе (у Образацу 5б - Преглед имовине, обавеза и 
извора) су погрешно исказане у износу од 126.073 КМ набавне вриједности и 88.787 
КМ исправке вриједности, због тога што залихе материјала и залихе робе нису 
правилно преузете из бруто биланса, па исказани износ не представља стање 
залиха на крају обрачунског период, већ промет у току године. Због тога је у 
наведеном обрасцу за 88.787 КМ више исказана и набавна вриједност и исправка 
вриједности, јер се`не ради о залихама и исправци вриједности залиха, већ 
задужењу и раздужењу залиха материјала и робе у току године. 

Залихе материјала износе 14.808 КМ (колико су и исказане у нето износу у 
наведеном обрасцу) .  

Залихе робе износе 15.825 КМ, а исказане су по основу различитих врста робе 
(сувенири, брошуре и сл.) у износу од 9.807 КМ и залиха шумских дрвних 
сортимената (трупци и огревно дрво) на стоваришту намјењених продаји у износу 
од 6.018 КМ. 

Залихе недовршених учинака су исказане у износу од 6.653 КМ и представљају 
залихе шумских дрвних сортимената у шуми код пања израђених од посјечених 
стабала (који нису извучени до стоваришта или до камионског пута). 
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Залихе ситног инвентара, ауто гума, одјеће и слично су исказане у износу од 37.384 
КМ набавне и исправке вриједности. Погрешно су исказане у цјелости, јер 
књиговодствено евидентирање приликом стављања залиха ситног инвентара, ауто 
гуме и одјеће у употребу није извршено у складу са чланом 60. став (7) Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама 
за буџетске кориснике. Пренос на употребу, није књижен на начин да се одобри 
(умањи) аналитички конто залиха ситног инвентара, ауто гума и одјеће већ је 
погрешно вршена корекција вриједности. Грешка је исправљена у току ревизијских 
активности. 

6.2.1.2. Финансијска имовина 

Финансијска имовина је исказана у бруто износу од 546.450 КМ коју чине готовина, 
краткорочна потраживања, краткорочна разграничења и краткорочна финансијска 
имовина и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти. 

Готовина (250.844 КМ) се односи на средства у благајни од 1.137 КМ и на 
банковним рачунима од 249.707 КМ. 

Краткорочна потраживања су исказана у износу од 175.483 КМ, од чега се 63.292 
КМ односи на спорна потраживања ненаплаћена дуже од годину дана за које је у 
наведеном износу извршена корекција вриједности.  

Од исказаних потраживања највећи дио у износу од 173.390 КМ чине потраживања 
по основу продаје шумских дрвних сортимената.  

Спорна потраживања потичу из периода 1998 - 2015. година и углавном се односе 
на потраживања по основу продаје шумских дрвних сортимената. Мјере за наплату 
нису предузимане правовремено, па је највећи износ наведених потраживања 
ненаплатив, углавном због застарјелости, као и немогућности наплате од 
привредних субјеката који више не постоје.  

Препоручује се директору Националног парка да обезбиједи да се изврши 
анализа спорних потраживања, сачини извјештај о стању и могућности 
наплате и даљи третман проводи у складу са релевантним законским 
прописима и рачуноводственим политикама. 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција између или 
унутар јединица власти, исказана је у износу од 119.751 КМ за потраживања по 
основу:  
- рефундација за накнаду плата у износу од 25.992 КМ (из доприноса за 

здравствено осигурање 19.614 КМ и доприноса за дјечију заштиту 6.378 КМ); 

- трансфера од Града Приједор у износу од 20.000 КМ и  

- трансфера у износу од 73.759 КМ од надлежног Министарства. 

Потраживања по основу рефундација за накнаду плата из доприноса за 
здравствено осигурање, на дан билансирања нису процијењена са становишта 
њихове наплативости, што није у складу са чланом 73. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. По овом основу, потцијењена је корекција вриједности 
потраживања за 19.614 КМ и расходи обрачунског карактера за 5.760 КМ (за 
ненаплаћена потраживања из 2017.), а прецијењен је финансијски резултат за 
19.614 КМ (текуће године за 5.760 КМ и ранијих година за 13.854 КМ).  

6.2.2. Обавезе 

Обавезе на дан 31.12.2018. године су исказане у укупном износу од 152.068 КМ по 
основу: обавеза за лична примања запослених (90.006 КМ) и обавеза из пословања 
(62.062 КМ). 
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Обавезе за лична примања запослених се односе на обавезе за бруто плате 
запослених за децембар 2018. године (измирене почетком 2019. године).  

Обавезе из пословања се односе на обавезе: према добављачима (53.312 КМ), за 
накнаде Управном одбору (3.762 КМ), за ПДВ (4.849 КМ) и остале обавеза (139 КМ). 
Обавезе према добављачима су потцијењене за најмање 11.746 КМ, јер нису 
евидентиране фактуре за услуге извршене у 2018. години, које су добављачи 
доставили почетком 2019. године. 

6.2.3. Извори и промјене на нето имовини 

Властите изворе исказане у износу од 44.731.137 КМ чине:  

- трајни извори средстава у износу од 43.639.766 КМ, формирани преузимањем 
салда трајних извора утврђених на крају претходног извјештајног периода и  

- финансијски резултат у износу од 1.091.370 КМ (финансијски резултат ранијих 
година 1.071.923 КМ и финансијски резултат текуће године 19.448 КМ). 

Исказани Финансијски резултат текуће године представља разлику између прихода 
(1.609.279 КМ) и расхода текућег периода (1.615.715 КМ), коригован/увећан за 
износ директног књижења по основу амортизовања ревалоризационих резерви 
(25.884 КМ). 

Према налазу ревизије по основу неправилности наведених под тачком: 6.1.1, 
6.1.2.1. и 6.2.1.2. извјештаја, финансијски резултат ранијих година је потцијењен 
најмање за 13.854 КМ, а финансијски резултат текуће године најмање за 16.997 КМ. 

6.3. Ванбилансна евиденција 

Национални парк није имао пословне догађаје који би захтијевали ванбилансно 
евидентирање према одредбама члана 92. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. 

6.4. Новчани токови 

Према Прегледу новчаних токова, готовина на почетку периода износила је 296.039 
КМ, приливи готовине су исказани по основу пословних активности у износу од 
1.715.911 КМ, а одливи готовине у износу од 1.761.106 КМ (из пословних 
активности 1.729.555 КМ и из инвестиционих активности 31.551 КМ).  

Стање готовине на крају периода износи 250.844 КМ.  

Преглед новчаних токова је сачињен у складу са чланом 38. Правилника о 
финансијском извјештавању буџетских корисника и МРС ЈС 2 – Извјештај о 
новчаним токовима.  

6.5. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

У Националном парку није било судских спорова као ни других активности и 
трансакција које би за посљедицу имале потенцијалну имовину и потенцијалне 
обавезе. 

6.6. Напомене/образложења уз финансијске извјештаје  

Уз финансијске извјештаје су сачињена и писана Образложења за период 01.01-
31.12.2018. године, која пружају неопходне опште податке о Националном парку, 
примијењеним прописима за израду годишњег обрачуна, рачуноводственој основи 
и примијењеним рачуноводственим политикама, али исте у одређеним сегментима не 
задовољавају захтјеве МРС-ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја и одредбе 
члана 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника, јер нису: 
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- дата детаљнија образложења везана за поједине значајне групе расхода и 
издатака и посебан осврт на узроке значајних разлика у односу план и претходну 
годину; 

- презентоване информације о неусаглашеним салдима потраживања и обавеза 
на дан пописа, као и разлоге због којих усаглашавање није извршено;  

- презентоване информације о нефинансијској имовини у сталним средствима, као 
што су: користан вијек употребе или стопе амортизације за сваку класу 
некретнина и опреме признатих у финансијском извјештају, усклађивање 
књиговодствене вриједности на почетку и на крају периода која показује сва 
повећања и смањења, структуру сталних средстава која се и даље користе али 
им је књиговодствена вриједност једнака нули (пошто су у потпуности 
амортизована). 

Препоручује се директору Националног парка да обезбиједи да се 
образложења уз финансијски извјештај састављају у складу са чланом 46. 
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и 
захтјевима МРС ЈС. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ревизијски тим: 

Слободанка Миловић, с.р. 
 
Синиша Марковић, с.р. 
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