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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Mишљење 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију финансијског извјештаја Jaвне установе Национални парк 
„Сутјеска“ Тјентиште који обухвата: 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, 
годишњи финансијски извјештај Jaвне установе Национални парк „Сутјеска“ 
Тјентиште, истинито и објективно приказује, 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 финансијске 
извјештаје Jaвне установе Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште, 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 финансијских 
извјештаја Jaвне установе Национални парк „Сутјеска“, 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 6.1.2.1. извјештаја:  

Издаци за нефинансијску имовину по основу залиха материјала за израду учинака 
(нафте и нафтних деривата) и расходи обрачунског карактера су потцијењени 
најмање за 45.385 КМ, а текући расходи су прецијењени у истом износу, 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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Издаци за нефинансијску имовину у сталним средствима су потцијењени, а 
прецијењни су расходи текућег одржавања за 100.000 КМ по основу улагања у 
израду пројектне и техничке документације за санацију клизишта и околног уређења 
комплекса споменика „Битка на Сутјесци“, јер признавање улагања у имовину није 
извршено у складу са чланом 96. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.  

Сходно наведеном, потцијењена је нефинансијска имовина у сталним средствима, 
као и финансијски резултат текуће године за 100.000 КМ. 

Као што је наведено под тачком 6.4. извјештаја:  

Преглед новчаних токова није састављен на начин како је то прописано чланом 38. 
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и у складу са МРС 
ЈС 2 – Извјештај о новчаним токовима, јер структура исказаних готовинских токова 
не одражава стварне новчане токове у 2018. години. 

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 Jaвне установе Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште, 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 
поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном скептицизму, 
укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у 
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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, 12.12. 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 финансијског извјештаја Jaвне установе Национални парк „Сутјеска“,  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 Jaвне установе Национални парк „Сутјеска“ 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: 

Jaвна установа Национални парк „Сутјеска“, дио набавки роба, услуга и радова није 
провела у складу са: Законом о јавним набавкама, Правилником о поступку 
директног споразума и Упутством за припрему модела тендерске документације и 
понуда, јер:  

- за набавке у износу од најмање 308.480 КМ: горива, прехрамбених производа, 
алкохолних и безалкохолних пића, меса и месних прерађевина, поступци јавних 
набавки нису проведени; 

- за набавку радова у шумарству (сјеча и извоз шумских дрвних сортимената): 
постављени услови у тендерској документацији који се односе на техничку и 
професионалну способност, нису сразмјерни предмету набавке; уговор је 
додијељен и извођачу који није учествовао у поступку јавне набавке; вриједност 
фактурисаних радова одступа од вриједности по оквирном споразуму и 
појединачним уговорима; 

- за набавку банкарских услуга - одобравање дугорочног кредита, избор поступка 
није био одговарајући, јер је проведен поступак додјеле уговора који није у складу 
са чланом 14. став 4) 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. 
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Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. извјештаја: 

Интерни акти Јавне установе Национални парк „Сутјеска“, на основу којих је 
извршен обрачун плата запослених, нису у складу са чланом 9, 10 и 11. Закона о 
платама запослених у јавним службама Републике Српске. Неусклађености код 
обрачуна истих су по основу висине платних коефицијената за обрачун плате. 

Скретање пажње 

Не изражавајући даље резерву на дато мишљење скрећемо пажњу на наведено 
под тачком 3. извјештаја: 

Просторни план подручја посебне намјене Националног парка „Сутјеска“ којим би се 
уредиле зоне и режими заштите I, II и III степена на територији Националног парка, 
није донесен. Чланом 27. Закона о националним парковима, прописано је да 
наведени просторни план доноси Народна скупштина Републике Српске.  

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 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 Jaвне установе 
Национални парк „Сутјеска“, за 2018. годину обухваћено према дефинисаним 
критеријумима, усклађено са законским и другим прописима. Процедуре 
подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са законима и 
прописима који регулишу пословање Jaвне установе Национални парк „Сутјеска“. 

 

 

Бања Лука, 12.12.2019. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

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

3) нефинансијска имовина у сталним средствима признаје и вреднује у складу са 
одредбама Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, захтјевима МРС ЈС 17 и 
другим релевантним рачуноводственим стандардима и прописима; 

4) Извјештај о новчаним токовима саставља у складу са захтјевима наведеним у 
МРС ЈС 2 – Извјештај о новчаним токовима;  

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) 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 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 9, 10 и 11. Закона о платама запослених у јавним службама 
Републике Српске; 

10) уговори о обављању привремених и повремених послова закључују за послове 
који испуњавају услове за закључење таквих уговора у складу са чланом 204. 
Закона о раду. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

Прописи који су коришћени као критеријуми код ревизије 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 пословања ЈПНП „Сутјеска“ Тјентиште за 2018. годину;  

 

 

 

 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

8 
Извјештај о проведеној финансијској ревизији  

ЈУ Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште за период 01.01-31.12.2018. године 
 

 

V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Јавна установа Национални парк „Сутјеска“ (у даљем тексту: Национални парк) 
обавља послове заштите природних вриједности, културних и других добара и 
управља подручјем Националног парка „Сутјеска“ који се простире на површини од 
16.052 хектара. За национални парк, проглашен је 1962. године. 

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, Зaконом о 
националним парковима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/10), 
Законом о Националном парку „Сутјeска“ („Службени гласник Републике Српске“, 
број 121/12), законима којима се уређује област заштите природе, подзаконским 
актима донесеним на основу ових закона и стратешким планским документима.  

На подручју Националног парка на Тјентишту је изграђен меморијални комплекс, 
чији је централни дио монументални споменик, као и спомен-кућа Битке на 
Сутјесци, подигнут у знак сјећања на страдања бораца и становништва у борбама 
које су се одиграле током II свјетског рата на подручју ријеке Сутјеске и планинама 
које је окружују. 

На његовом подручју, смјештен је и строги природни резерват Перућица (површине 
1.434 хa), најочуванија и највећа прашума у Европи, у којој је од оснивања 
Националног парка строго забрањена било каква интервенција и уплитање човјека. 

Осим наведеног, Национални парк газдује Посебним ловиштем „Зеленгора“ 
површине од 49.106 xектара. 

Планом управљања Националним парком за период 2014 - 2029. година (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 Националнoг парка обезбјеђују се из буџета Републике, 
властитих прихода и из других извора у складу са чланом 16. Закона о 
националним парковима. 

Национални парк пословање обавља преко властитих рачуна отворених код 
овлашћених пословних банака.  

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 ревизију финансијских извјештаја Националног парка. 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 
На организацију и рад Националног парка примјењују се Закон о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“ број 68/07, 121/12 и 44/16) и Одлукa 
о усклађивању Одлуке о промјени облика организовања јавног предузећа 
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Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште у јавну установу („Службени гласник 
Републике Српске“, број 62/16).  

Статутом Националног парка из 2016. године ближе је дефинисана организација, 
обим послова, права, обавезе, одговорности и надлежности, заступање и 
представљање, 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 период од четири године. 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
Националног парка из 2016. године (на који је сагласност дало надлежно 
Министарство), систематизована су 62 радна мјеста за 103 извршиоца. На дан 
31.12.2018. године у радном односу се налазило 97 радника, од чега је 67 на 
неодређено вријеме, 27 на одређено вријеме, два приправника и једно именовано 
лице. 
У радни однос на неодређено вријеме током 2018. године није било пријема 
радника, на одређено вријеме је примљено 59 радника на период од једног до 
десет мјесеци (са 31.12.2018. године у радном односу на одређено вријеме, било је 
27 радника). 

Контролне активности и корективне мјере, иако су вршене у значајном дијелу 
пословних активности, нису дефинисане на начин да се може пратити њихова 
успјешност у вези са свођењем ризика на прихватљив ниво, као и остваривање 
циљева пословања.  

Систем информација није успостављен на начин да осигура да правила о интерним 
контролним поступцима буду доступна свим запосленим. 

Руководство није предузимало активности прописане одредбама Закона 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: 
- именовало одговорно лице које би било задужено за успостављање, спровођење 

и развој финансијског управљања и контроле (Рјешење о именовању је донесено 
у 2019. години); 

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

задаци, процјена ризика и управљање ризицима у складу са чланом 8. став 2 
наведеног 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. 

Није донесен Просторни план подручја посебне намјене Националног парка којим 
би се уредиле зоне и режими заштите I, II и III степена на територији Националног 
парка, што је прописано чланом 4. Закона о националним парковима. Чланом 27. 
овог закона дефинисано је да Просторни план доноси Народна скупштина у року од 
двије године од ступања на снагу Закона о националним парковима. 

У функционисању система интерних контрола, осим наведеног, постоје и сљедећи 
недостаци: 

- Правилник о раду је донесен 2011. године, није усклађиван са Законом о раду 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 1/16 и 66/18); 

- нису прописане интерне процедуре, контролни поступци, начин извјештавања и 
вођења евиденције по основу: активности које се односе на заштиту и санитарну 
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сјечу шуме (од плана дознаке, сјече, примања обле грађе крај пања, извоза грађе 
и отпреме), као и активности везане за ловство и угоститељство; 

- нису донесене процедуре којима би се прописала правила и контролни поступци 
код набавке, складиштења, одобравања и дистрибуције погонског горива за 
службена возила и радне машине, није утврђен норматив потрошње, нити је 
вршена анализа потрошње горива по возилима и радним машинама; 

- за услуге поправке путева, чишћења одводник канала и других услуга и радова, у 
прилогу фактура није документована пратећа документација (отпремнице, радни 
налози, превознички листови и слично) којом би се правдала количина утрошеног 
материјала и извршених услуга; 

- није израђена и усвојена нова шумско-привредна основа прије истека рока за који 
је донесен постојећи основ (постојећи основ се односио на период 2004-2014), 
што није у складу са чланом 17. Закона о шумама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 60/03, 75/08); 

- приликом службеног путовања у иностранство нису донешена рјешења о 
службеном путу у иностранство, што није у складу са чланом 14. став 2. Уредбе о 
накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном 
сектору Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 73/10). 

Попис имовине и обавеза на дан 31.12.2018. године није у потпуности организован 
и извршен у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 45/16), јер:  

- није пописан дио обавеза, разграничења и потраживања (обавезе за бруто плате, 
обавезе по зајмовима, краткорочно разграничени расходи, потраживања по 
основу рефундација и трансфера), а дио није пописан аналитички (обавезе по 
основу примљених аванса и потраживања од запослених), што није у складу са 
чланом 2. правилника; 

- прије пописа није у потпуности извршено усаглашавање потраживања и обавеза 
са дужницима и повјериоцима, што није у складу са чланом 12. став (2) 
правилника; 

- пописне листе нису сачињене у два примјерка и овјерене од стране одговорног 
лица са уписом датума примопредаје, што није у складу са чланом 17. став 4 и 
чланом 8. правилника. 

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. 6.4. 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) које у складу са 
законском регулативом детаљније уређују провођење пословних процеса 
који се односе на процес: дознаке, сјече, извоза и отпреме шумских дрвних 
сортимената; пружања угоститељских и услуга везаних за ловство; 
набавке и управљања трошковима погонског горива за службена возила и 
радне машине; коришћења службених возила и слично; 

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

- 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. 
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4. Набавке 
Планом јавних набавки за 2018. годину (са двије измјене), набавке роба, услуга и 
радова су планиране у укупној вриједности од 1.473.500 КМ без пореза на додату 
вриједност (у даљем тексту: ПДВ) и то: робе 669.500 КМ, радова 406.000 КМ и 
услуга 398.000 КМ.  

Према извјештају о проведеним поступцима јавних набавки, у току 2018. године је 
проведено 30 поступака набавки укупне вриједности закључених уговора од 565.216 
КМ (без ПДВ-а), што је 38% од вриједности планираних набавки. Проведена су:  

- три отворена поступка са закљученим уговорима у вриједности од 336.895 КМ 
(набавка: материјала за текуће одржавање, израду шумско-привредне основе и 
услуге радова у шумарству); 

- четири поступка по конкурентском захтјеву за достављање понуда у вриједности 
од 90.800 КМ (набавка: минибуса, мотоцикла четвороточкаша, скип-ровокопача и 
намјештаја) и  

- 23 поступка путем директног споразума у вриједности од 137.521 КМ.  

За текуће одржавање објеката, набавка је планирана у износу од 150.000 КМ, 
уговор је закључен 2018. године у вриједности од 85.945 КМ, а реализација је 
вршена у 2019. години.  

За дио планираних набавки вриједности од 422.500 КМ, поступци нису ни покренути 
(грађевински радови на реконструкцији музеја, радови на изградњи ски стазе, 
грађевински радови на унутрашњем и спољном уређењу спомен куће, услуге 
одржавања некатегорисаних путева итд.). 

Такође, дио послова извршен је у 2018. години, по уговорима који су закључени у 
2017. години (четири уговора по директном споразуму) укупне вриједности уговора 
17.223 КМ. 

Осим наведених, проведене су јавне набавке, које нису биле планиране и то:  

- набавка банкарских услуга - одобравање дугорочног кредита процијењене 
вриједности набавке од 480.000 КМ (покренута посебном одлуком директора) и  

- набавка по пројекту - Извођење грађевинско-занатских радова на отклањању 
посљедица елементарне непогоде и клизишта на подручју комплекса споменика 
„Битке на Сутјесци“ процијењене вриједности 1.980.000 КМ (проведена по 
преговарачком поступку у складу са Закључком Владе Републике Српске од 
08.02. и 26.04.2018. године). 

Ревизијским активностима су обухваћене планиране набавке уговорене вриједности 
од 478.143 КМ (85%) и то: три отворена поступка у вриједности од 336.895 КМ, 
четири конкурентска захтјева за достављање понуде у вриједности од 90.800 КМ и 
десет директних споразума у вриједности од 50.447 КМ, као и набавке по посебним 
одлукама (набавка банкарских услуга - одобравање дугорочног кредита и санација 
клизишта на подручју комплекса споменика). 

Утврђене су одређене неусклађености у примјени Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14), Правилника о поступку директног споразума, 
Правилника о успостављању и раду комисије за јавне набавке, Упутству за 
припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“,број 
90/14, 103/14 и 20/15), како слиједи у наставку.  

Процедуре јавних набавки у најмањем износу од 308.480 КМ нису проведене за 
набавке: горива (99.361 КМ), прехрамбених производа (77.444 КМ), алкохолних и 
безалкохолних пића (56.085 КМ), меса и месних прерађевина (64.590 КМ) и 
половног теренског возила (11.000 КМ), што није у складу са чланом 6. закона. 
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За набавку радова у шумарству (сјеча и извоз шумских дрвних сортимената), 
проведену по отвореном поступку са закључењем оквирног споразума, утврђене 
неправилности су: 

- у Плану јавних набавки, набавка је планирана у износу од 100.000 КМ, а Одлуком 
о покретању поступка јавне набавке иста је процјењена на износ од 150.000 КМ. 
Оквирни споразуми су закључени са два понуђача у вриједности од по 150.000 
КМ, а појединачни уговори су у укупној вриједности од 111.062 КМ (без ПДВ-а); 

- постављени услови у тендерској документацији који се односе на техничку и 
професионалну способност, нису сразмјерни предмету набавке (докази о 
извршењу најмање три уговора минималне вриједности од 150.000 КМ), што није 
у складу са тачком 7. став (4) Упутства за припрему модела тендерске 
документације и понуда и чланом 44. став (3) Закона о јавним набавкама;  

- ни један од понуђачa није приложио одговарајући доказ о испуњењу траженог 
услова - референс листу, а уговор им је додијељен; 

- уговор је додијељен и извођачу који није учествовао у поступку јавне набaвке 
(вриједност фактурисаних радова је 17.668 КМ); 

- укупно је фактурисано 327.815 КМ без ПДВ-а, што је значајно више од 
вриједности по оквирном споразуму и појединачним уговорима, што није у складу 
са чланом 4. Упутства за припрему тендерске документације и понуда, гдје је 
наведено да стварна набављена количина на основу закљученог оквирног 
споразума може бити једнака или мања од предвиђене оквирне количине. 

Набавка по пројекту - Извођење грађевинско-занатских радова на отклањању 
посљедица елементарне непогоде и клизишта на подручју комплекса споменика 
„Битке на Сутјесци“ вриједности закљученог уговора од 1.999.391 КМ са ПДВ-ом. 
Неусклађености по основу провођења поступка набавке су: 
- у комисију за провођење јавне набавке именованo је и лице које доноси одлуке 

везане за поступак јавне набавке и исте одобрава, што није у складу са чланом 
7. став 2. Правилника о успостављању и раду комисије за јавне набавке; 

- у коначној понуди квалификовани понуђач је у Анексу 2 (образац за понуду) у 
тачки 2.2. навео да нема намјеру подуговарања, међутим закључио је Уговор о 
подизвођењу са подизвођачем у вриједности од 881.901 КМ (са ПДВ-ом) за тачку 
под I предмјера радова која се у цјелости односи на санацију клизишта, што није 
у складу са тачком 7.8.5. Тендерске документације, којом је дефинисано да 
понуђач са најуспјешнијом понудом не смије, без претходне сагласности 
уговорног органа, са трећом страном склапати подуговор ни о једном битном 
дијелу уговора. 

Поред наведеног, неусклађености у примјени Закона о јавним набавкама су: 

- за набавку банкарских услуга - одобравање дугорочног кредита, избор поступка 
није био одговарајући, јер је проведен поступак додјеле уговора о услугама из 
Анекса II дио Б, умјесто отвореног поступка, што није у складу са чланом 14. став 
4) закона;  

- за набавке у износу од најмање 48.988 КМ (санација постојећих и израда нових 
шумских влака, електроматеријала, електроинсталација, инсталације гријања, 
испорука и уградња радијатора), проведено је више поступака директног 
споразума умјесто конкурентског захтјева и на тај начин је извршено дијељење 
предмета набавки, што није у складу са чланом 15. став 6) закона; 

- комисије за јавне набавке нису доносиле пословнике о раду, што није у складу са 
чланом 9. став 2) Правилника о успостављању и раду комисије за набавке;  

- на веб-страници Националног парка није објављен План јавних набавки за 2018. 
годину, што није у складу са чланом 17. став 2) закона, нити су објављени 
основни елементи уговора, што није у складу са чланом 75. став 2) закона. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 
Извјештај о проведеној финансијској ревизији  

ЈУ Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште за период 01.01-31.12.2018. године 
13 

 

Приједлози за покретање поступака директних споразума (нпр. набавке: испорука и 
уградња радијатора, инсталација централног гријања, услуге рада радних машина 
на поправци пута, чишћење одводних канала и друго) немају детаљне описе робе, 
услуга и радова, количине и слично, што није у складу са чланом 3. став 5. 
Правилника о директном споразуму Националног парка. Такође, није вршено 
испитивање тржишта, прије доношења одлуке о избору добављача од којег ће се 
затражити понуда, што није у складу са чланом 5. наведеног правилника. 

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 

План рада и пословања са финансијским планом Националног парка за 2018. 
годину, Управни одбор је донио 13.04.2018. године, а исти је Влада усвојила 
30.05.2018. године.  

Финансијским планом за 2018. годину планирани су укупни приходи у износу од 
2.833.417 КМ, укупни расходи у износу од 2.751.000 КМ и нето добитак у износу од 
82.417 КМ. 

Приходи су планирани по основу: прихода од коришћења шума (845.543 КМ); 
прихода од угоститељства, трговине и туризма (550.000 КМ); прихода из буџета 
Републике Српске (1.140.000 КМ), прихода од лова и риболова (127.824 КМ) и 
осталих прихода (170.000 КМ).  

Расходи су планирани по основу расхода: за лична примања (1.580.000 КМ), за 
коришћење роба и услуга (881.000 КМ), за камате по кредиту и друге финансијске 
трошкове (40.000 КМ) и расхода обрачунског карактера од 250.000 КМ (набавна 
вриједност хране и пића 200.000 КМ и остали расходи 50.000 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 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. 

Такође, позиције прихода и расхода у финансијском плану нису планиране према 
економској класификацији конта прописаној Правилником о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетскe корисникe 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 98/16, 115/17 и 118/18), већ су 
наведени само називи који по опису нису у складу са називом појединих конта у 
наведеном правилнику. 

Интерне процедуре којима би се детаљније уредио процес израде, доношења и 
извршења програма рада и финансијског плана, нису прописане. 

Ребаланс финансијског плана није проведен иако дио остварених текућих расхода 
значајно одступа од планираних (расходи текућег одржавања, расходи по основу 
путовања и смјештаја, расходи за стручне услуге). 

Препоручује се директору Националног парка да обезбиједи да се: 

- финансијски план припреми на нивоу економске класификације 
(синтетички економски кодови) прописане у Правилнику о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетскe 
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корисникe, а буџетска средства и буџетски издаци планирају сходно 
члану 5 и 6. Закона о буџетском систему Републике Српске; 

- донесе процедура/упутство којом би се детаљније прописао процес 
израде, доношења и извршења програма рада и финансијског плана; 

- годишњи 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 4.202.566 КМ, а буџетски издаци у 
износу од 5.522.920 КМ. 

Годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун Националног парка за 2018. 
годину, Управни одбор је усвојио 16.04.2019. године, а 30.05.2019. године Влада 
Републике Српске. 

6.1.1. Приходи и примици 

Укупни приходи и примици су исказани у износу од 5.695.407 КМ (приходи 4.192.252 
КМ и примици 1.503.155 КМ), од чега се на приходе обрачунског карактера који не 
узрокују прилив готовине односи 1.492.841 КМ. 

6.1.1.1. Приходи (без прихода обрачунског карактера) 

Приходи (без прихода обрачунског карактера) су исказани по основу: непореских 
прихода (324.566 КМ), грантова (117.123 КМ) и трансфера (2.257.722 КМ). 

Непорески приходи су наплаћени по основу: закупа имовине (објеката и земљишта) 
од 31.149 КМ, угоститељских услуга (смјештај/ноћење) од 121.774 КМ, продаје 
улазница у национални парк, музеј и услуга водича и других услуга 58.097 КМ, 
одстрела дивљачи и улазних такси за лов од 71.868 КМ, запошљавања 
приправника (средства примљена од Завода за запошљавање Републике Српске) 
од 25.917 КМ и по другим основама од 15.761 КМ. 

Грантови су исказани по основу наплаћених намјенских средстава за 
суфинансирање пројеката и манифестација које се одржавају на подручју 
Националног парка, и то од: Министарства рада и борачко-инвалидске заштите за 
одржавање споменика, спомен обиљежја и војничког гробља (50.000 КМ); 
Министарства трговине и туризма за више пројеката (28.265 КМ); Министарства 
породице, омладине и спорта по пројекту „Волонтерски камп младих“ (11.000 КМ); 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за организацију сајма 
традиционалних производа и народних рукотворина (7.654 КМ); Фонда за заштиту 
животне средине и енергетску ефикасност по пројекту „Побољшање квалитета 
питке воде кроз заштиту изворишта Скакавац и угрожених дијелова слива ријеке 
Сутјеске са Хрчавком“ (14.000 КМ) и од физичких и правних лица за санацију 
клизишта (6.204 КМ). 

Трансфери су исказани у цјелости на фонду 02 по основу: средстава одобрених у 
Буџету Републике у оквиру надлежног Министарства од 1.240.000 КМ (у складу са 
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Законом о националним парковима), средстава клириншког дуга која су одобрена 
Одлуком Владе Републике Српске за финансирање санације клизишта комплекса 
споменика „Битка на Сутјесци“ од 1.000.000 КМ (погрешно исказаних на фонду 02 
умјесто на фонду 04 - фонд средстава приватизације и сукцесије) и средстава 
Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност на име побољшања 
енергетске ефикасности на објекту управне зграде (17.722 КМ). 

6.1.1.2. Примици 

Примици, су исказани по основу примитака за нефинансијску имовину (1.222. 298 
КМ) и осталих примитака (280.857 КМ). 

Примици за нефинансијску имовину односе се на примитке наплаћене по основу: 
продаје коришћених возила од 23.143 КМ, продаје израђених шумских дрвних 
сортимената (трупаца техничког дрвета, огревног дрвета и целулозе) од 803.348 КМ 
и примитака од продаје учинака и робе у оквиру угоститељске дјелатности од 
395.807 КМ. 

Национални парк је путем лицитације, продао теренско возило – скип по цијени од 
20.200 КМ (без ПДВ-а) чија је почетна цијена била 20.000 КМ. Почетна цијена није 
одређена на бази процјене извршене од стране овлаштене ауто куће, односно 
сервиса за оправку моторних возила.  

Остали примици се односе на: примитке по основу ПДВ-а од 260.774 КМ (излазног 
ПДВ-а који са наплаћује од купаца 254.113 КМ и разлике улазног и излазног ПДВ-а 
који се наплаћује од Управе за индиректно опорезивање БиХ 6.661 КМ), примитке 
за накнаду плате за вријеме боловања која се рефундира од фонда социјалног 
осигурања од 10.128 КМ и остале примитке од 9.995 КМ.  

6.1.1.3. Приходи обрачунског карактера 

Приходи обрачунског карактера су исказани у износу од 1.492.841 КМ по основу: 
прихода од реализације залиха шумских дрвних сортимената (940.176 КМ), прихода 
од реализације залиха материјала и робе у угоститељским објектима (475.634 КМ),  
ненаплаћених потраживања по основу фактурисаних услуга ноћења, закупа и 
других услуга (35.295 КМ), добитака од продаје возила (26.363 КМ) и осталих 
прихода обрачунског карактера (15.373 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 
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 полугодишње евидентира стање залиха 
утврђено по попису.  

Према Извјештају о пословању у 2018. години у оквиру радова на заштити шума 
извршена је санитарна сјеча стабала и укупно је посјечено 12.280 м³ нето дрвне 
запремине. Продато је укупно 12.015 м³ укупне вриједности 940.760 КМ (без ПДВ-а 
по цјеновнику Националног парка) колико је и исказано на позицији прихода 
обрачунског карактера. 

Због претходно наведеног, 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. 
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6.1.2. Расходи и издаци 

Укупни расходи и издаци су исказани у износу од 7.182.916 КМ (расходи 4.457.958 
КМ и издаци 2.724.958 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 1.659.996 КМ.  

6.1.2.1. Расходи (без расхода обрачунског карактера) 

Расходи (без расхода обрачунског карактера) су исказани по основу текућих 
расхода у износу од 2.797.962 КМ, што је за 11% више у односу на предвиђене 
финансијским планом. 

Текући расходи су исказани по основу: расхода за лична примања запослених 
(1.617.875 КМ), расхода по основу коришћења роба и услуга (1.128.607 КМ), 
расхода финансирања (43.854 КМ) и расхода по судским рјешењима (7.626 КМ). 

Расходи за лична примања запослених су за 2% виши у односу на финансијски 
план, а односе се на расходе за: бруто плате запослених (1.578.716 КМ), превоз на 
посао и са посла (3.754 КМ), дневнице за службена путовања (7.690 КМ), накнаде 
плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада 
плата које се не рефундирају (13.093 КМ), отпремнине приликом одласка радника у 
пензију (9.792 КМ) и једнократне помоћи (4.830 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, вршен је на основу Одлуке о платама и 
начину обрачуна плата радника у Националном парку, по којој су дефинисани 
коефицијенти за обрачун плата од 6,25 до 14,25. Наведеном одлуком за одређена 
радна мјеста дефинисани су мањи коефицијенти од коефицијената дефинисаних  
чланом 10 и 11. Закона о платама запослених у јавним службама Републике 
Српске. Такође, поједини коефицијенти утврђени уговором о раду су виши од 
коефицијената дефинисаних у члану 9. наведеног закона. 

Препоручује се директору Националног парка да обезбиједи да се интерни 
акти на основу којих је вршен обрачун плата запослених, ускладе са чланом 
9, 10 и 11. Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске 
и обрачун и исплата плата усклади са законом. 

Расходи по основу коришћења роба и услуга су за 28% виши од предвиђених 
финансијским планом. Односе се на расходе: по основу закупа (902 КМ); енергије, 
комуналних и комуникационих услуга (210.628 КМ), режијског материјала (33.998 
КМ), материјала за посебне намјене (22.853 КМ), текућег одржавања (233.885 КМ), 
путовања и смјештаја (30.213 КМ), стручних услуга (53.347 КМ), услуга одржавања 
јавних површина и заштите животне средине (375.341 КМ) и остале 
некласификоване расходе (167.440 КМ). 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга су за 6% нижи у односу на финансијски план, а чине их расходи за: енергију 
161.110 КМ (електричне енергије 55.116 КМ, природног гаса 5.897 КМ, нафте и 
нафтних деривата 99.362 КМ и остале енергије 735 КМ), комуналне услуге 7.304 
КМ, комуникационе услуге 26.560 КМ и остале расходе 15.654 КМ. 

Расходи по основу утрошка нафте и нафтних деривата су исказани по основу 
утрошка горива за службена возила у износу од 6.617 КМ, за гријање и друге 
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намјене 47.360 КМ, као и утрошка горива и мазива (за тракторе и друге радне 
машине) за израду учинака у износу од 45.385 КМ  

Признавање и евидентирање набавке залиха нафте и нафтних деривата које се 
користе за израду учинака у производном процесу, није извршено 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 и расходи обрачунског 
карактера потцијењени, а прецијењени текући расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и транспортних услуга, најмање за 45.385 КМ. 

Такође, расходи утрошка горива за службена возила у износу од 6.617 КМ су 
погрешно класификовани на овој позицији, умјесто на расходима по основу 
путовања и смјештаја, што није у складу са чланом 92. Правилника о буџетски 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике. 

Расходи за текуће одржавање су значајно виши у односу на финансијски план. 
Исказани су по основу расхода за текуће одржавање: историјских и културних 
споменика 108.448 КМ, опреме 51.130 КМ, зграда 34.232 КМ, објеката друмског 
саобраћаја 29.896 КМ и осталих расхода 10.179 КМ.  

Израда пројектне и техничке документације за санацију клизишта и околног 
уређења комплекса споменика „Битка на Сутјесци – Долина хероја“, погрешно је 
евидентирана и призната на расходима за текуће одржавање, умјесто на издацима 
за нефинансијску имовину, јер представља улагање у имовину, што није у складу са 
чланом 96. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. По овом основу су 
прецијењени расходи за текуће одржавање за 100.000 КМ, а потцијењени издаци за 
нефинансијску имовину, финансијски резултат текуће године и нефинансијска 
имовина у сталним средствима у истом износу. Неправилност је отклоњена у 2019. 
години. 

Расходи по основу путовања и смјештаја су значајно виши у односу на финансијски 
план. Односе се на расходе по основу: службених путовања у земљи (24.343 КМ), 
службених путовања у иностранство (3.174 КМ) и употребе властитог возила за 
службена путовања (2.696 КМ).  

Расходи за стручне услуге су за 27% виши у односу на финансијски план, а односе 
се на услуге: информисања и медија (22.374 КМ), осигурања имовине, лица и 
гостију (9.306 КМ), ревизијске, процјенитељске и друге стручне услуге (14.702 КМ) и 
услуге платног промета (6.965 КМ). За услуге информисања и медијског 
оглашавања није вршено праћење реализације уговора. 

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштиту животне средине су за 
25% виши у односу на финансијски план, а односе се на расходе за услуге: сјече, 
обраде и извоза шумских дрвних сортимената (342.917 КМ), чишћења јавних 
површина (28.030 КМ) и утрошка електричне енергије за расвјету (4.394) КМ.  

Остали некласификовани расходи су за 17% нижи у односу на финансијски план, а 
односе се на: расходе по уговорима о дјелу (46.584 КМ), привременим и 
повременим пословима (34.771 КМ), бруто накнаде члановима управног одбора 
(23.881 КМ), расходе по основу репрезентације (21.978 КМ), расходе по основу 
пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца (20.185 КМ), расходе 
за стручно усавршавање запослених (1.024 КМ) и остале непоменуте расходе 
(19.017 КМ). 
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Дио закључених уговора о обављању привремених и повремених послова (нпр. 
послови кухара и конобара) није у складу са чланом 204. Закона о раду, јер су 
закључени за послове за које се закључују уговори о раду.  

За уговорe о дјелу, извјештаји о извршеним пословима нису сачињени, а 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; 

- уговори о обављању привремених и повремених послова закључују за 
послове који испуњавају услове за закључење таквих уговора у складу са 
чланом 204. Закона о раду. 

6.1.2.2. Издаци 

Издаци су исказани по основу издатака за: нефинансијску имовину (2.277.802 КМ), 
отплату дугова (82.639 КМ) и осталих издатака (364.517 КМ).  

По налазу ревизије, издаци су потцијењени најмање за 145.385 КМ по основу: 
погрешног признавања и евидентирања на економском коду расхода услуга израде 
пројектне документације за санацију клизишта комплекса споменика „Битка на 
Сутјесци – Долина хероја“ 100.000 КМ и набавке залиха материјала за израду 
учинака за 45.385 КМ (што је објашњено под тачком 6.1.2.1. извјештаја). 

Издаци за нефинансијску имовину су исказани за: грађевинско-занатске радове на 
отклањању посљедица елементарне непогоде и клизишта на подручју комплекса 
споменика „Битка на Сутјесци – Долина хероја“ од 1.813.391 КМ, набавку опреме од 
156.132 КМ (набавка ровокопача-утоваривача, комби-минбуса, теренских возила, 
мотоцикала четвероточкаша и друго), израду шумско-привредне основе од 52.833 
КМ; набавку залиха материјала и робе за израду учинака од 210.758 КМ и осталих 
издатака од 44.688 КМ. 

Остали издаци су исказани по основу: ПДВ-а у износу од 226.661 КМ, инпутираних 
издатака по основу затварања аванса примљених у претходном периоду од 118.417 
КМ, накнаде плата којe се рефундирају од фондова обавезног социјалног 
осигурања од 9.407 КМ и осталих издатака од 10.032 КМ. 

6.1.2.3. Расходи обрачунског карактера 

Расходи обрачунског карактера су исказани у износу од 1.659.996 КМ, по основу: 
амортизације нефинансијске имовине од 1.443.862 КМ; набавне вриједности 
реализованих залиха материјала и робе у угоститељским објектима (намирница за 
припрему хране, као и алкохолних и безалкохолних пића и друге робе) од 195.243 
КМ; набавне вриједности залиха ситног инвентара, ауто гума и одјеће издатих у 
употребу (16.792 КМ) и осталих расхода обрачунског карактера од 4.099 КМ. 

Расходи обрачунског карактера су потцијењени најмање за 45.385 КМ по основу 
набавне вриједности утрошених залиха горива за израду учинака, што је објашњено 
под тачком 6.1.2.1 извјештаја. 

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 309.165.250 КМ бруто вриједности, 33.510.748 КМ исправке 
вриједности и 275.654.502 КМ нето вриједности. 
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6.2.1.1. Нефинансијска имовина 

Нефинансијска имовина је према рочности класификована на нефинансијску 
имовину у сталним средствима и нефинансијску имовину у текућим средствима. 

Нефинансијска имовина у сталним средствима је исказана у износу од 
308.740.025 КМ бруто вриједност, 33.453.837 КМ исправке вриједности и 
275.286.188 КМ нето вриједности. Односи се на произведену сталну имовину 
(21.579.999 КМ) и непроизведену сталну имовину (253.706.189 КМ).  

Према налазу ревизије, нефинансијска имовина у сталним средствима је 
потцијењена за 100.000 КМ по основу израде пројекатне документације за 
отклањање посљедица клизишта на подручју комплекса споменика „Битка на 
Сутјесци – Долина хероја“, погрешно евидентираних на позицији расхода (што је 
објашњено под тачком 6.1.2.1. извјештаја). 

Процјена вриједности сталне имовине је извршена у 2014. години, а ефекти 
процјене су увећање вриједности нефинансијске имовине у сталним средствима од 
248.644.329 КМ (увећања се односе на: грађевинске објекте за 6.263.070 КМ, 
опрему за 28.279 КМ, земљиште за 138.214.045 КМ и шуме за 104.138.935 КМ). 
Процјена вриједности заштићеног подручја „Перућица“ и комплекса споменика 
„Битке на Сутјесци - Долина хероја“, није обухваћена наведеном процјеном.  

Произведена стална имовина се односи на: зграде и објекте нето вриједности од 
21.172.567 КМ (бруто вриједност 53.728.270 КМ, исправка вриједности 32.555.703 
КМ) и опрему нето вриједности од 407.432 КМ (бруто вриједност 1.289.294 КМ, 
исправка вриједности 881.862 КМ).  

Зграде и објекте највећим дијелом чине: канцеларијски објекти и простори 
(1.152.744 КМ), угоститељски и туристички објекти (6.955.221 ), путеви (3.826.294 
КМ), споменици (3.324.743 КМ) и остали објекти (3.183.014 КМ). 

У оквиру исказане вриједности зграда и објеката исказана је вриједност спомен 
комплекса „Битке на Сутјесци - Долина хероја“ у износу од 3.324.743 КМ (почетна 
вриједност износи 1.454.471 КМ, а улагања у 2018. години износе 1.870.272 КМ по 
основу изведених грађевинско-занатских радова на отклањању посљедица 
елементарне непогоде и клизишта. Осим санације клизишта, предмјером радова је 
обухваћено и околно уређење које се односи на замјену камених облога платоа, 
амфитеатра, стаза и степеништа на подручју споменичког комплекса, а уговорена 
вриједност наведеног дијела радова износи 502.000 КМ. У складу са МРС ЈС 17 - 
Некретнине, постројења и опрема, приликом евидентирања испостављених 
ситуација за наведене радове на санацији посљедица клизишта, није извршен 
прерачун дијела вриједности споменичког комплекса који је садржан у исказаној 
вриједности објекта на дан 01.01.2018. године, који је у цијелости обновљен (радови 
на околном уређењу) и припадајући износ није искњижен. 

Комуникациони и електрични водови су исказани нето вриједности од 278.061 КМ 
(бруто вриједност 812.951 КМ, исправка вриједности 534.890 КМ), а односе се на 
нисконапонску мрежу, електричне водове и трафо станицу. Наведеном 
инфраструктуром Национални парк не располаже, не управља и од исте нема 
економске користи, већ потенцијалне расходе везане за одржавање исте. Према 
члану 39. Закона о електричној енергији Републике Српске - пречишћен текст 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 66/02; 29/03; 86/03; 111/04; 60/07; 
114/07), за рад (погон), управљање, одржавање и развој дистрибутивног система 
одговоран је оператор дистрибутивног система (дистрибутер). У вези наведеног, 
није извршена анализа статуса наведене инфраструктуре и у складу са истом и 
нису донесене одговарајуће одлуке о даљем поступању са наведеном имовином. 

У периоду од 2016. до 2018. године су извршена улагања у реконструкцију/изградњу 
угоститељских објеката, ресторан „Комнен“ и вила Силвер I и II у укупном износу од 
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303.908 КМ (од чега се на улагања извршена у току 2018. године односи износ од 
20.232 КМ). 
Техничку документацију (главни пројекат са предмјером радова) за изградњу 
наведених објеката, сачинио је Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука. 
Технички преглед наведених објеката, извршио је Институт за урбанизам, 
грађевинарство и екологију Републике Српске (на основу Рјешења надлежног 
Министарства од 22.01.2019. године). Комисија за технички преглед (формирана од 
стране наведеног института) је констатовала да су радови изведени према 
инвестиционо-техничкој документацији, да комисији није предочена извођачка 
документација, а као доказ квалитета изведених радова предочен је Елаборат о 
квалитету изведених радова за предметне објекте (сачињен од стране Института за 
испитивање материјала и конструкција Републике Српске). Комисија је дала 
приједлог да се приме изведени радови и од стране надлежних органа изда 
употребна дозвола.  

Непроизведена стална имовина исказана је у износу од 253.722.461 КМ, а односи 
се на земљиште (141.739.911 КМ), шуме (111.916.967 КМ) и нематеријалну 
непроизведену имовину (65.583 КМ).  

Према налазу ревизије нематеријална непроизведена имовина је прецијењена, а 
потцијењена нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми за 52.832 
КМ, по основу дијела извршених услуга израде шумско-привредне основе 
(уговорене у износу од 150.950 КМ). Такође, за износ обрачунате амортизација од 
3.521 КМ, прецијењени су расходи обрачунског карактера, а потцијењен 
финансијски резултат текуће године. Наведена неправилност је отклоњена у току 
ревизијских активности. 

Препоручује се директору Националног парка да обезбиједи, да се изврши 
анализа у вези са утврђеним неправилностима код признавања 
нефинансијске имовине у сталним средствима и иста призна и вреднује у 
складу са одредбама Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, 
захтјевима МРС ЈС 17 и другим релевантним рачуноводственим 
стандардима и прописима. 

Нефинансијска имовина у текућим средствима исказана је у износу од 50.701 
КМ, а односи се на: залихе материјала (12.007 КМ), залихе недовршених учинака 
(11.100 КМ), залихе довршених учинака (14.499 КМ) и залихе робе (13.096 КМ).  

6.2.1.2. Финансијска имовина 

Финансијска имовина је исказана у износу од 374.524 КМ, а односи се на: готовину, 
краткорочна потраживања и краткорочну финансијску имовину и разграничења из 
трансакција између или унутар јединица власти. 

Готовина се односи на новчана средства на банковним рачунима у износу од 
93.238 КМ. 

Краткорочна потраживања су исказана у износу од 161.790 КМ, од чега се 56.911 
КМ односи на спорна потраживања ненаплаћена дуже од годину дана за које је у 
наведеном износу извршена корекција вриједности.  

Краткорочна потраживања у износу од 158.645 КМ се односе на потраживања по 
основу продаје и извршених услуга (од продаје шумских-дрвних сортимената и 
извршених угоститељских услуга).  

Спорна потраживања се већим дијелом (39.140 КМ) односе на потраживања од 
спортских клубова за извршене угоститељске услуге (против дужника вођени су 
судски спорови и донесена рјешења о извршењу у корист Националног парка). 
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Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција између или 
унутар јединица власти, исказана је у износу од 115.644 КМ, а односе се на 
потраживања по основу: трансфера од надлежног Министарства (95.000 КМ); 
трансфера од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за 
суфинансирање пројекта „Изградња контролно-информативног објекта“ (10.800 КМ); 
трансфера Министарства породице, омладине и спорта (3.000 КМ) и рефундација 
за накнаду плата из доприноса за здравствено осигурање (6.844 КМ). 

6.2.2. Обавезе 

Обавезе су исказане у износу од 3.023.133 КМ, а односе се на дугорочне обавезе од 
536.075 КМ и краткорочне обавезе од 2.487.058 КМ. 

За измирење значајног дијела обавеза, у току 2018. године је проведена процедура 
јавне набавке банкарских услуга – одобравање дугорочног кредита у износу од 
1.500.000 КМ (набавка је покренута у септембру, а процедура је окончана у 
децембру 2018. године). Уговор је закључен 15.01.2019. године, а трансфер 
средства је извршен 21.01.2019. године.  

Дугорочне обавезе односе се на дугорочне финансијске обавезе по зајмовима 
(221.235 КМ) и остале дугорочне обавезе (314.840 КМ).  

Дугорочне финансијске обавезе по зајмовима су исказане у износу главнице 
кредита које доспијевају у периоду дужем од годину дана - према Новој банци а.д. 
Бања Лука по кредиту одобреном 2017. године - износ примљених кредитних 
средстава је 400.000 КМ. Рок отплате кредита је четири године уз каматну стопу од 
6,5%, а износ мјесечног ануитета је 9.486 КМ. 

Остале дугорочне обавезе се односе на неизмирене обавезе (по главници које 
доспијевају у периоду дужем од годину дана) за порезе и доприносе из 2017 године, 
за које је донесено рјешење о одгођеном плаћању на период од пет година, а на 
основу Закона о одгођеном плаћању пореског дуга („Службени гласник Републике 
Српске“, број 94/15).  

Краткорочне обавезе односе се на обавезе: по дугорочном кредиту у износу 
главнице које доспијевају у 2019. години (96.037 КМ), за лична примања запослених 
(365.816 КМ), из пословања (1.910.454 КМ) и по основу рјешења о одгођеним 
плаћањима пореског дуга за порезе и доприносе који доспијевају до годину дана 
(114.751 КМ). 

Обавезе за лична примања запослених односе се на неисплаћене нето плате за 
мјесеце септембар, октобар, новембар и децембар 2018 године.  

Кашњења по основу плата, настала су у 2001. години, а у току 2018. године 
исплаћено је 12 бруто плата (четири мјесеца за 2017. годину и осам мјесеци за 
2018. годину). Плате запослених на одређено вријеме (сезонски радници) исплаћују 
се редовно.  

Обавезе из пословања односе се на обавезе према добављачима у износу од 
1.910.454 КМ, од чега се износ од 813.837 КМ односи на oбавезе према добављачу 
„Илиџапутеви“ д.о.о. Источна Илиџа за испостављене ситуације по основу 
уговорених радова на санацији клизишта код споменика „Битке на Сутјесци“. 
Ребалансом буџета Републике Српске за 2019. годину, одобрена су средстава за 
наведену намјену.  

6.2.3. Извори и промјене на нето имовини 

Властити извори средстава су исказани у износу од 272.631.369 КМ, а чине их:  

- трајни извори средстава у износу од 28.867.340 КМ формирани преузимањем 
салда трајних извора утврђених на крају претходног извјештајног периода;  



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

22 
Извјештај о проведеној финансијској ревизији  

ЈУ Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште за период 01.01-31.12.2018. године 
 

 

- ревалоризационе резерве у износу од 249.363.472 КМ, формиране у ранијем 
периоду евидентирањем извршене процјене фер вриједности нефинансијске 
имовине, које се током употребе те имовине умањују за износ обрачунате 
амортизације на процијењену имовину. У односу на претходни период су 
умањене за износ обрачунате амортизације од 686.787 КМ и  

- негативан финансијски резултат у износу од 5.599.443 КМ (финансијски резултат 
ранијих година у негативном износу од 6.020.526 КМ и позитиван финансијски 
резултат текуће године у износу од 421.083 КМ).  

Исказани финансијски резултат текуће године представља разлику између прихода 
од 4.192.253 КМ и расхода од 4.457.958 КМ, коригован директним књижењем по 
основу амортизовања ревалоризационих резерви у износу од 686.787 КМ. 

Према налазу ревизије, финансијски резултат текуће године је потцијењен најмање 
за 103.521 КМ по основу погрешног признавања улагања у имовину у оквиру 
текућих расхода и обрачуна амортизације на имовину у припреми (што је наведено 
под тачком 6.1.2.1. и 6.2.1.1. извјештаја). 

6.3. Ванбилансна евиденција 

Ванбилансна актива/пасива је исказана у износу од 139.513 КМ, по основу 
имплементације пројекта прекограничне сарадње који је суфинансиран од стране 
Европске уније под називом „Одрживи развој туризма и заштита животне средине у 
сјеверној Црној Гори и јужној Босни“. Односи се на објекат и опрему који се гради на 
подручју Националног парка „Дурмитор“, а који ће заједнички користити Национални 
парк „Сутјеска“ и Национални парк „Дурмитор“ у Црној Гори.  

6.4. Новчани токови 

Према Прегледу новчаних токова, готовина на почетку периода износила је 377.359 
КМ, приливи готовине су исказани по основу пословних активности у износу од 
3.240.100 КМ, а одливи готовине у износу од 3.524.641 КМ (из пословних активности 
3.298.100 КМ, из инвестиционих активности 143.902 КМ и из активности 
финансирања 82.639 КМ).  

Стање готовине на крају периода износи 93.238 КМ.  

Структура исказаних готовинских токова не одражава стварне новчане токове 
Националног парка у 2018. години. Одливи готовине из пословних активности су 
више исказани, а мање одливи готовине из инвестиционих активности за 100.000 
КМ, по основу плаћања добављачу за услуге израде пројектне документације које 
по предмету посла представљају инвестициона улагања (погрешно су исказани на 
позицији текућих расхода). 

Због наведеног, Преглед новчаних токова није састављен на начин како је то 
прописано чланом 38. Правилника о финансијском извјештавању буџетских 
корисника и МРС ЈС 2 – Извјештај о новчаним токовима (параграф 22 и 25). 

Препоручује се директору Националног парка да обезбиједи да се извјештај 
о новчаним токовима сачињава у складу са МРС ЈС 2 – Извјештај о 
новчаним токовима. 

6.5. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

Судски спорови који за посљедицу могу имати потенцијалне обавезе нису 
објелодањени у Образложењима уз финансијски извјештај. 

Према подацима достављеним за потребе ревизије, у 2018. години активна су била 
четири судска спора у којима је Национални парк тужилац по којима захтијева 
наплату потраживања. Покренути су у периоду од 2010-2016. године, а пресуде су 
донесене у корист Националног парка и налазе се у фази принудног извршења.  
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Национални парк је тужена страна, у парничном поступку вриједности од 10.674 КМ, 
гдје је предмет спора накнада штете за изгубљену добит. Окружни привредни суд у 
Требињу је 15.10.2018. године донио Пресуду у корист Националног парка, која је 
након жалбе тужитеља потврђена и од стране Вишег привредног суда у Бања Луци. 

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 дате 
информације о:  

- узроцима значајних одступања од планираних позиција расхода;  

- уговореним обавезама по уговору о дугорочном кредиту (уговор закључен 
15.01.2019. године, а трансфер средства у износу од 1.500.000 КМ је извршен 
21.01.2019. године) које су настале након датума извјештавања, а прије датума 
одобравања финансијских извјештаја, што није у складу са чланом 120. став 1 и 
2. тачка 9. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике; 

- пројекту прекограничне сарадње који проводи Европска унија у сарадњи са 
Националним парком „Сутјеска“ и Националним парком „Дурмитор“ у Црној Гори 
(што је наведено под тачком 6.3. извјештаја);  

- потенцијалној имовини и потенцијалним обавезама по судским споровима. 

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

 

 

Ревизијски тим: 

Божидар Кувеља, с.р. 

Невена Малишановић, с.р. 
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