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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Зависног предузећа "Електро-
Херцеговина" а.д. Требиње који обухватају Биланс стања – Извјештај о финансијском 
положају са стањем на дан 31. децембар 2019 године; Биланс успјеха – Извјештај о 
укупном резултату у периоду и Биланс токова готовине – Извјештај о токовима 
готовине за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо обухватили преглед 
значајних трансакција, објашњавајућих напомена и примјену рачуноводствених 
политика у ревидираном периоду.  

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљењe са резервом, 
финансијски извјештаји Зависног предузећа "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, 
истинито и објективно приказују, у свим материјалним аспектима, финансијско стање 
имовине и обавеза на дан 31.12.2019. године, финансијску успјешност, токове 
готовине и промјене на капиталу за годину која се завршава на тај дан, у складу са 
прописаним оквиром финансијског извјештавања. 

Основ за мишљење са резервом 

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике 
Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије 2200-2810. Наша одговорност за 
провођење ревизије детаљније је описана у пасусу Одговорност ревизора. Ревизију 
смо провели у складу са ISSAI 130 - Етичким кодексом, испунили смо наше остале 
етичке одговорности и независни смо у односу на субјекта ревизије. 

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази, с обзиром на прописани оквир 
финансијског извјештавања довољни и одговарајући и да обезбјеђују основ за наше 
ревизијско мишљење о финансијском стању имовине, обавеза и извора. 

Као што је наведено под тачкама 6.1.1, 6.1.3 и 6.1.2.1. извјештаја: 

Приходи и финансијски резултат текућег периода су прецијењени, а разграничени 
приходи потцијењени у износу од 3.556.245 КМ по основу сталних средстава 
преузетих од купаца електричне енергије и инвеститора, без накнаде, јер 
рачуноводствени третман тих пословних промјена није извршен у складу са 
одредбама члана 13. Правилника о рачуноводственим политикама Мјешовитог 
Холдинга ''Електропривреда Републике Српске“. 

Трошкови текућег одржавања су прецијењени, а стална средства потцијењена 
најмање за 100.000 КМ, јер признавање и евидентирање улагања у признату 
имовину, није извршено у складу са одредбама члана 14. Правилника о 
рачуноводственим политикама и захтјевима МРС 16 - Некретнине, постројења и 
опрема (параграфи 7 и 10).  

Као што је наведено под тачком 6.2. извјештаја: 

Биланс стања није сачињен у складу са одредбама члана 6. Правилника о садржини 
и форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга 
правна лица и предузетнике, јер су у поменутом обрасцу актива и пасива у односу 
на исказане у Главној књизи умањене за 811.512 КМ због међусобног пребијања 
позиције одложених пореских средстава са одложеним пореским обавезама, као и 
активних временских разграничења са пасивним временским разграничењима. 
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Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањено је да су финансијски 
извјештаји Зависног предузећа ''Електро-Херцеговина'' а.д. Требиње састављени 
под претпоставком да ће Предузеће наставити своје пословање у складу са начелом 
сталности пословања.   

Кључна питања ревизије 

Кључна питања ревизије су она питања која по нашем професионалном мишљењу, 
су била најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за годину која се 
завршава на дан 31. децембар 2019. године. Ова питања смо размотрили у оквиру 
ревизије финансијских извјештаја као цјелине, а у формирању нашег мишљења не 
дајемо одвојено мишљење о тим питањима. Осим питања описаних у пасусу Основ 
за мишљење са резервом  нема других питања кoja треба објавити  у извјештају о 
ревизији. 

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

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

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја 

Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да финансијски извјештаји, као 
цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане преваром или 
грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који садржи наше 
мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, али није 
гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима ревизије 
увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје. 
Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се 
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске 
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја. 
Због чињенице да се ревизија проводи провјером на бази узорка и да у систему 
интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења, 
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене. 
Ревизија укључује провођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о  
износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор 
поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном скептицизму, 
укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским 
извјештајима, насталих усљед преваре и грешке. Приликом процјене ризика, ревизор 
разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију 
финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су 
одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања одвојеног мишљења 
о ефективности интерних контрола. Ревизија такође укључује оцјену примијењених 
рачуноводствених политика утемељених на временској неограничености пословања 
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и значајних процјена извршених од стране руководства, као и оцјену опште 
презентације финансијских извјештаја. 
Изјављујемо да смо поступили у складу са релевантним етичким захтјевима у вези 
са независношћу. Остварили смо комуникацију са одговорним лицима субјекта 
ревизије у вези са планираним обимом и временским распоредом ревизије, кључним 
ревизијским питањима и другим важним питањима и значајним налазима ревизије, 
укључујући значајне недостатке у систему интерних контрола, који се могу 
идентификовати током ревизије. 

 

 

Бања Лука, 08.12.2020. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Мишљење са резервом  

Уз ревизију финансијских извјештаја Зависног предузећа "Електро-Херцеговина" а.д. 
Требиње за 2019. годину, извршили смо ревизију усклађености активности, 
финансијских трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са 
значајним законским и другим прописима.  

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљењe са резервом, 
активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским 
извјештајима Зависног предузећа "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2019. 
годину су, у свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су 
регулисане. 

Основ за мишљење са резервом 

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

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

Као што је наведено под тачком 4. извјештаја:  

Дио набавки роба, услуга и радова није проведен у складу са одредбама члана 6, 
14. став 4) и члана 87. став 2) Закона о јавним набавкама, јер процедуре нису 
проведене за услуге одржавања, надоградње и конфигурације информационог 
система и за хотелске услуге.  

Такође, избор поступка није био одговарајући за дио набавки који је проведен путем 
директног споразума, јер је извршено дијељење набавки, што није у складу са 
чланом 15. став 6) истог закона. 

Одговорност руководства за усклађеност 

Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, 
директор Зависног предузећа "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње је такође 
одговоран да осигура да су активности, финансијске трансакције и информације 
исказане у финансијским извјештајима у складу са прописима којима су регулисане.  

Одговорност ревизора за ревизију усклађености 

Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша 
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности, 
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у 
свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. 
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске 
доказе о томе да ли је пословање Зависног предузећа "Електро-Херцеговина" а.д. 
Требиње обухваћено према дефинисаним критеријумима, усклађено са законским и 
другим прописима. Процедуре подразумијевају процјену ризика од значајних 
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неусклађености са законима и прописима који регулишу пословање Зависног 
предузећа "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.  

 

 

Бања Лука, 08.12.2020. године  Главни ревизор 

 

 

 Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи, да се: 

1) имовина (прикључци, мјерни инструменти и друга електроенергетска средства) 
преузета од купаца електричне енергије и инвеститора без накнаде, признаје у 
складу са чланом 13. Правилника о рачуноводственим политикама Холдингa, 
те да се фер вриједност примљених средстава искаже као разграничени 
приход, а у билансу успјеха приходи признају током корисног вијека  употребе 
у сразмјери са признавањем трошкова амортизације тих средстава;  

2) изврши ретроспективна исправка материјално значајних грешака из претходног 
периода у финансијским извјештајима који се односе на 2020. годину у складу 
са чланом 81. Правилника о рачуноводственим политикама и параграфима  41, 
42 и 46 МРС 8 – Рачуноводствене политике, промјене рачуноводствених 
процјена и грешке; 

3) накнадна улагања у признату имовину која се односе на замјену одређених 
дијелова којом се повећава вриједност средства, признају у оквиру сталних 
средстава у складу са одредбама члана 14. Правилника о рачуноводственим 
политикама и захтјевима МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема 
(параграфи 7 и 10);  

4) у Билансу стања презентују билансне позиције према одредбама члана 6. 
Правилника о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике; 

5) резерве настале по основу ревалоризације капитала из ранијег периода 
евидентирају у оквиру осталих резерви, сходно члану 24. Правилника о контном 
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, 
друга правна лица и предузетнике; 

6) у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањују информације према 
захтјевима Међународних рачуноводствених стандарда и Међународних 
стандарда финансијског извјештавања. 

Препоруке везане за усклађеност пословања 

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи, да се: 

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

2) утврди норматив потрошње горива по возилу, потрошња горива и други 
трошкови настали по основу коришћења службених возила прате и 
анализирају, путни налози за возила попуњавају у складу са Правилником о 
обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога; 

3) проведу активности у складу са дијелом одредби Закона о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске у смислу доношења 
или усклађивања интерних аката; 

4) набавке роба, услуга и радова врше у  складу са Законом о јавним набавкама, 
у смислу да се проводе поступци за све набавке, одабир поступака врши у 
складу са законом дефинисаним поступцима, а код провођења директног 
споразума врши испитивање тржишта; 

5) обрачун зарада и осталих личних примања врши према одредбама 
Колективног уговора, које се односе на признавање плаћеног одсуства, 
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прековременог рада, а увећања плате по основу колективног радног учинка 
врши према Правилнику о утврђивању елемената за оцјену индивидуалног 
радног учинка. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

 

- Закон о јавним предузећима;  

- Закон о привредним друштвима;  

- Закон о јавним набавкама;  

- Закон о електричној енергији, 

- Закон о раду;  

- Закон о порезу на добит;  

- Закон о порезу на доходак;  

- Закон о доприносима;  

- Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању 
инвалида; 

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

- Уредба о условима и плаћању готовим новцем; 

- Правилник о примјени Закона о порезу на добит;  

- Правилник о примјени Закона о порезу на доходак;  

- Колективни уговор Мјешовитог Холдинга ''Електропривреда Републике 
Српске“  
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Зависно предузеће "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње (у даљем тексту: 
Предузеће) послује у оквиру Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике 
Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње (у даљем тексту: Холдинг).  

Предузеће обавља дјелатности од општег интереса и уписано је у регистар 
пословних субјеката код Основног суда у Требињу. У складу са рјешењем о 
регистрацији примарне дјелатности Предузећа су: 

- дистрибуција електричне енергије која покрива области пројектовања, изградње, 
реконструкције и санације електроенергетских објеката, надзор над извођењем 
радова и израду прикључака на мрежу; 

- снабдијевање електричном енергијом, односно фактурисање и наплата 
електричне енергије и 

- може обављати спољнотрговински промет у оквиру регистроване дјелатности. 

У току су активности на провођењу пројекта реструктурирања дистрибутивних 
предузећа у саставу Холдинга, који предвиђа тржишно снабдијевање електричном 
енергијом и одвајање дјелатности снабдијевања електричном енергијом од 
дистрибутивне дјелатности.   

Органи Предузећа су Скупштина акционара, надзорни одбор и управа (директор и 
извршни директори).  

Предузеће је регионалног типа и своју дистрибутивну дјелатност обавља на подручју 
југоисточног дијела Републике Српске са сједиштем у Требињу и послује преко пет 
радних јединица Електро-Требиње, Електро-Билећа са пословницом Берковићи, 
Електро-Гацко, Електро-Љубиње и Електро-Невесиње.   

Предузеће је доставило примједбе на Нацрт извјештаја о проведеној финансијској 
ревизији за период 01.01-31.12.2019. године. Главна служба за ревизију јавног 
сектора Републике Српске је са дужном пажњом размотрила изнесене примједбе и 
оцијенила да се ради о образложењима датих налаза и закључака, која немају утицај 
на налазе ревизије, препоруке и дато мишљење. 

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

2. Провођење препорука из претходног извјештаја 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске први пут је ангажована 
на провођењу финансијске ревизије Предузећа. 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

На организацију и рад Предузећа примјењује се Закон о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 75/04 и 78/11), а питања која нису 
уређена овим законом сходно се примјењују одредбе Закона о привредним 
друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 
100/17 и 82/19). 

Статутом је уређена макро организација, дјелокруг рада, заступање и 
представљање, права и обавезе, надлежност и одговорност органа Предузећа, као 
и друга питања од значаја за рад и обављање дјелатности у складу са прописима. 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста (донесен 
2018. године са једном измјеном у 2019. години), утврђена је унутрашња 
организација, организационе јединице, њихов дјелокруг рада, систематизација и 
опис послова. Систематизовано је 169 радних мјеста за 519 извршилаца, а на дан 
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31.12.2019. године била су запослена 372 радника (363 на неодређено вријеме и 9 
на одређено вријеме) и један приправник. 

Предузеће није уредило систем интерних контрола према дијелу одредби Закона о 
систему интерних финансијских контрола у јавном сектору („Службени гласник 
Републике Српске“, број 91/16) и Упутству о начину и поступку успостављања и 
спровођења система финансијског управљања и контроле („Службени гласник 
Републике Српске“, број 99/17). Предузете су одређене активности, именовано је 
лице задужено за финансијско управљање и контролу, донесен је план рада на 
успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле за 2019. 
годину, сачињен је годишњи извјештај о спровођењу планираних активности на 
успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле за 2019. 
годину и изјаве о достигнутом степену развоја система интерних финансијских 
контрола и планираним мјерама за успостављање недостигнутог нивоа развоја у 
2019. години. Дио активности планираних за 2019. годину није проведен, јер:  

- није извршена анализа постојећих интерних аката у смислу да ли их треба  
измијенити, допунити или донијети нова правила и процедуре у складу са 
измјенама прописа; 

- нису дефинисани кључни пословни процеси и успостављена књига пословних 
процеса (тачка 22. под 3, 4. и 5. наведеног упутства); 

- нису идентификовани и процијењени ризици према областима ризика и сачињен 
регистар ризика, као и стратегија управљања ризицима. 

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

Пословником интегрисаног система менаџмента – IMS,  Предузеће је дефинисало, 
а  у процесима рада примјењује и одржава систем менаџмента који подразумијева 
успостављање, одржавање и континуирано побољшање система у складу са 
захтјевима стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Одређени пословни процеси 
су дефинисани кроз приручнике о процесу, оперативне процедуре и радна упутства. 

Попис имовине и обавеза, у одређеним сегментима није обављен према одредбама 
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:  
- попис није извршен на прегледан начин који би oсигурао јасност пописа и 

могућност поређења стварног и књиговодственог стања пописане имовине и 
обавеза, обиљежавањем предмета пописа на начин идентичан њиховом 
обиљежавању у аналитичким евиденцијама, сходно начелима уредног 
инвентарисања према члану 2. правилника;  

- пописом нису обухваћене позиције имовине и обавеза значајне вриједности као 
што су, одложена пореска средства, активна и пасивна временска разграничења, 
одложене пореске обавезе, обавезе за  порез на додату вриједност, резервисања 
и разграничени приходи, према одредбама члана 4. правилника;  

- извјештаји пописних комисија нису сачињени према одредбама члана 20. 
правилника, јер не садрже упоредни преглед стварног и књиговодственог стања 
за већи дио пописане имовине и обавеза, податке о стручној и професионалној 
квалификацији, као и о радном ангажману лица ангажованих на попису. 

Правилником о употреби возила возног парка Предузећа утврђена су одређена 
правила коришћења и употребе службених возила, а није утврђен норматив 
потрошње горива по возилу да би се омогућила анализа потрошње. Одредбом члана 
7. правилника прописано је да чланови управе Предузећа имају право на сталну 
употребу службених возила, а у путним налозима издатим за возила која је 
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користила управа нису попуњене рубрике релација кретања нити стање километар 
сата по свакој релацији, већ само почетно и крајње стање километара и укупно 
пређени километри за мјесец дана, што није у складу са чланом 7. Правилника о 
обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога („Службени гласник 
Републике Српске“ број 74/17), као и чланом 18. интерног правилника. 

За дио пословних активности које се проводе нису донесене интерне процедуре 
(правилници, инструкције, смјернице) којима би се прописала правила и контролне 
активности у вези са управљањем трошковима за коришћење средстава за 
репрезентацију, рекламу, спонзорство и сл.  

Функција интерне ревизије организационо је успостављена као одјељење за интерну 
ревизију. Активности интерне ревизије су проведене према годишњем плану. 

Сходно наведеном и другим тачкама извјештаја, успостављени систем интерних 
контрола није функционисао на начин којим би се у потпуности обезбиједило 
истинито и фер извјештавање и усклађеност са важећим законима и прописима. 

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи, да се: 

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

- утврди норматив потрошње горива по возилу, потрошња горива и 
други трошкови настали по основу коришћења службених возила прате 
и анализирају, а путни налози за возила попуњавају у складу са 
Правилником о обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога; 

- 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. 

4. Набавке 

Ребалансом плана јавних набавки за 2019. годину планиране су набавке радова, 
роба и услуга укупне вриједности 7.698.645 КМ без пореза на додату вриједност (у 
даљем тексту: ПДВ) од чега се на заједничке набавке које проводи Холдинг односи 
1.649.370 КМ. Предвиђене набавке из Ребаланса плана укупне вриједности 
2.131.824 КМ нису ни покренуте у току 2019. године. 

Према Извјештају о проведеним поступцима јавних набавки у 2019. години, додјелом 
уговора окончанo је 120 поступакa укупне вриједности 3.019.080 КМ (без ПДВ-а) и то 
21 отвореним поступком са закљученим уговорима укупне вриједности од 2.103.403 
КМ (бројила електричне енергије, бетонски и дрвени стубови, енергетски каблови, 
резервни дијелови, теретна радна возила, банкарске услуге), 12 поступака 
конкурентским захтјевом у вриједности од 269.165 КМ (осигурање имовине, 
канцеларијски материјал, резервни дијелови и опрема, метални ормари, рачунарска 
опрема, електро материјал, путничка возила), 15 поступака путем Анекса II дио Б 
вриједности 254.635 КМ (услуге обезбјеђења, сателитског праћења возила, 
љекарски прегледи, ресторанске услуге, адвокатске услуге и сл.), један 
преговарачки поступак без објаве обавјештења (8.899 КМ) и 68 поступка путем 
директног споразума у вриједности од 298.143 КМ. За три набавке вриједности 
84.836 КМ  (ремонт и испитивање прекидача) уговори су додијељени повезаном 
предузећу без провођења процедуре јавне набавке, што је у складу са чланом 86. 
закона (изузети су од примјене закона). 

Дио јавних набавки вриједности од 898.371 КМ (без ПДВ-а), поступак је започет у 
2019. години, а реализоване су у 2020. години (набавка енергетских каблова, услуге 
ремонта енергетских трансформатора, материјал за одржавање електро 
енергетских објеката, рачунари и рачунарска опрема и друга опрема). 
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Ревизијом су обухваћени проведени поступци јавних набавки у вриједности од 
1.453.728 КМ (без ПДВ-а), што чини 48,15% у односу на укупну уговорену вриједност 
набавки које се односе на 2019. годину.   

У оквиру ревидираних поступака јавних набавки, за које су уговори закључени у 
2019. години, утврђено је да неки од поступака нису у потпуности проведени у складу 
са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и 
Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник БиХ“, број 90/14), 
како слиједи: 

- процедуре јавних набавки нису проведене у вриједности од најмање 295.000 КМ 
за набавке редовног одржавања информационог система (180.000 КМ), 
надоградње и имплементације информационог система и миграције податакa 
(90.000 КМ) и услуга хотелског смјештаја (25.000 КМ), што није у складу са чланом 
6, 14. став 4) и чланом 87. став 2) Закона о јавним набавкама којим је прописано 
да је уговорни орган дужан да додјељује уговоре о јавној набавци робе, услуга и 
радова примјењујући поступке дефинисане овим законом и подзаконским актима; 

- извршено је дијељење набавки у вриједности од 18.000 КМ за истоврсне робе и 
услуге (електро материјал), што није у складу са чланом 15. став 6) Закона о 
јавним набавкама којим је прописано да уговорном органу није дозвољено 
дијељење предмета набавке с намјером избјегавања примјене одговарајућег 
поступка дефинисаног овим законом, односно чланом 2. став 1) Правилника о 
поступку директног споразума према којем се поступак директног споразума 
може провести када је процијењена вриједност истоврсних роба услуга или 
радова на годишњем нивоу једнака или мања од 6.000 КМ; 

- код провођења директних споразума није документовано да је уговорни орган 
вршио испитивање тржишта, према одредбама члана 5. Правилника о поступку 
директног споразума; 

- у обавјештењу о набавци Microsoft лиценци, информација о процијењеној 
вриједности набавке није у складу са истом информацијом датој у тендерском 
документу, што није у складу са чланом 35. став 3) Закона о јавним набавкама 
којим је прописано да обавјештење о набавци садржи кратке информације у 
складу са битним елементима из тендерске документације; 

- уговорени услови који се односе на рокове испоруке код набавке електричних 
бројила, нису испоштовани, а рок испоруке је био један од критеријума у оквиру 
економски најповољније понуде. Уговорени услови који се односе на рокове 
испоруке нису испоштовани ни код набавке бетонских кућица за трафо станице.  

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи, да се набавке роба, 
услуга и радова врше у  складу са Законом о јавним набавкама, у смислу да се 
проводе поступци за све набавке, одабир поступака врши у складу са 
законом дефинисаним поступцима, а код провођења директног споразума 
врши испитивање тржишта у складу са Правилником о поступку директног 
споразума. 

5. Припрема и доношење плана пословања 

План пословања Предузећа за 2019. годину, сачињен је према Смјерницама за 
израду плана пословања Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике 
Српске“ МП а.д. Требиње, које дефинишу електроенергетски биланс, прогнозу 
услова пословања, кључне показатеље извршења пословне политике и термин 
усвајања плана. 

Скупштина акционара је 15.03.2019. године усвојила План пословања Предузећа за 
2019. годину, по којем је планирана бруто дистрибутивна потрошња електричне 
енергије од 240,77 GWh, дистрибутивни губици од 26,45 GWh  (10,73 % на годишњем 
нивоу) и нето потрошња од 214,32 GWh. 
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На основу усвојеног електроенергетског биланса за 2019. годину, те цијена 
електричне енергије утврђених од стране Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске и цијенама и тарифама које је утврдила Државна регулаторна 
комисија за енергетику, утврђена је пројекција укупних прихода и расхода. 
Приходи су планирани у износу од 31.219.000 КМ, расходи у износу од 31.110.000 

КМ, а инвестициона улагања у износу од 4.293.703 КМ. 

Ребалансом плана пословања Предузећа за 2019. годину који  је Скупштина 
усвојила 20.12.2019. године, предвиђена је бруто дистрибутивна потрошња 
електричне енергије од 236,29 GWh (што је мање за 4,48 GWh у односу на првобитни 
план), дистрибутивни губици од 22,63 GWh (9,35 % на годишњем нивоу) и нето 
потрошња од 213,65 GWh (што је мање за 0,67 GWh у односу на првобитни план). 

Ребалансом су приходи планирани у износу од 30.466.000 КМ (пословни приходи 
29.611.000 КМ, финансијски приходи 484.000 КМ и остали приходи 371.000 КМ).  

Расходи су планирани у износу од 30.356.000 КМ (пословни расходи 29.646.000 КМ, 
финансијски расходи 107.000 КМ и остали расходи 603.000 КМ).  

Предвиђена је добит у пословању у износу од 110.000 КМ.  

Инвестициона улагања су планирана у износу од 3.788.350 КМ (за изградњу 
2.256.850 КМ и за санацију 1.531.500 КМ), што је за 12% ниже у односу на 
првобитни план. Финансирање инвестиционих улагања је из властитих средстава у 
износу од 2.816.000 КМ и из кредита и учешћа других у износу од 972.350 КМ.  

6. Финансијски извјештаји 

Предузеће је сачинило обрасце финансијских извјештаја, прописане чланом 2. 
Правилника о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике Биланс стања, Биланс успјеха, 
Биланс токова готовине, као и Извјештај о промјенама на капиталу прописан 
Правилником о садржини и форми обрасца извјештаја о промјенама на капиталу 
(''Службени гласник Републике Српске“, број 63/16). 

Поред наведених образаца, Предузеће је сачинило Извјештај о пословању за 2019. 
годину, у којем су презентовани остварени резултати у односу на Ребаланс плана 
пословања за 2019. годину. 

Предузеће је у току 2019. године из електро-енергетског система преузело 
233.602.700 kWh електричне енергије и крајњим потрошачима испоручило укупно 
213.673.759 kWh. Разлику од 19.928.941 kWh (између преузете и испоручене 
електричне енергије) представљају дистрибутивни губици. 

Инвестициона улагања у 2019. години су остварена у износу 2.570.000 КМ, што је за 
32% ниже у односу на Ребаланс плана инвестиционих улагања. У извјештају нису 
наведени разлози за неизвршење плана инвестиционих улагања. 

Ревизијом је утврђено, да Биланс стања није сачињен у складу са одредбама члана 
6. Правилника о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (детаљније образложено под 
тачком 6.2. извјештаја). 

Скупштина акционара до окончања ревизијских активности, није одлучивала о 
усвајању финансијских извјештаја са извјештајем независног ревизора, према 
одредбама прописаним чланом 281. став г) Закона о привредним друштвима, као и 
чланом 267.  закона по којем се скупштина акционара сазива и одржава најкасније у 
року шест мјесеци након завршетка пословне године.  

6.1. Биланс успјеха 

Приходи су у Билансу успјеха  исказани у износу од 30.935.502 КМ, што је за 2% 
више у односу на Ребаланс плана, док су расходи исказани у износу од 30.598.543 
КМ, што је за 1% више у односу на Ребаланс плана. 
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Бруто добитак је исказан је у износу од 336.959 КМ, а нето добитак у износу од 
206.098 КМ. 

Ревизијом је утврђено да су приходи прецијењени најмање за 3.556.245 КМ, а 
расходи  најмање за 100.000 КМ, што захтијева корекцију на ниже оствареног 
резултата  (детаљније образложено у наставку тачкама 6.1.1, 6.1.2. и 6.1.3.). 

6.1.1. Приходи 

Укупни приходи су исказани у износу од 30.935.502 КМ по основу пословних прихода 
(28.975.142 КМ), финансијских прихода (213.866 КМ), осталих прихода (1.746.266 
КМ) и прихода по основу  исправке грешака из ранијих година (228 КМ).  

Пословни приходи су исказани по основу прихода од продаје робе (24.951.532 КМ), 
продаје учинака (1.204.480 КМ), активирања или потрошње робе и учинака (595.035 
КМ) и осталих пословних прихода (2.224.095 КМ). 

Приходи од продаје робе остварени су продајом електричне енергије крајњим 
потрошачима (правним и физичким лицима). У четвртом кварталу, приходи по овом 
основу су значајно смањени због тога што је снабдијевање великих купаца на 
високом напону, од 01.09.2019. године преузео Холдинг, у складу са 
реорганизацијом којом је предвиђено одвајање дјелатности снабдијевања 
електричном енергијом од дистрибутивне дјелатности. 

Приходи од продаје учинака су остварени по основу коришћења дистрибутивне 
мреже за испоруку електричне енергије (782.174 КМ) и различитих накнада за 
прикључење објеката крајњих купаца на дистрибутивну мрежу, електро-енергетских 
сагласности, баждарења бројила и сл. (422.307 КМ). 

Приходи од активирања или потрошње робе и учинака су исказани по основу 
активирања рачунарских програма израђених у властитој режији (212.718 КМ) и 
утрошених властитих ресурса (материјал, радна снага и механизација) који су 
искоришћени приликом извођења радова као нпр. прикључака на електро-
енергетску мрежу, постављања стубова, санације кварова и других послова 
извршених властитим ресурсима (382.317 КМ).  

Остали пословни приходи су исказани по основу закупа имовине (12.766 КМ), 
рефундације боловања од фондова обавезног социјалног осигурања (34.843 КМ), 
прихода признатих упоредо са умањењем разграничених прихода по основу 
примљених донација у износу трошка годишње амортизације средстава примљених 
без накнаде у складу са МРС 20 – Рачуноводствено обухватање државних давања 
и објелодањивање државне помоћи (33.624 КМ), осталих донација (2.142.698 КМ) и 
других основа (164 КМ).  

Приходи по основу осталих донација у цијелости су признати по основу прикључака 
преузетих од купаца електричне енергије, без накнаде. Прикључке представљају 
електрични водови, опрема и мјерни уређаји којим се електроенергетски и објекат 
крајњег купца или произвођача спаја са дистрибутивном мрежом. Уговори о предаји 
прикључка у власништво Предузећа без накнаде, са купцима су потписани у ранијем 
периоду  у складу са чланом 71. Закона о електричној енергији - пречишћени текст 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 8/08), те члана 41. став 4) и члана 75. 
став 2) и 3) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 90/12) по којима постојећи корисник 
мреже дистрибутивног система може предати изграђени прикључак у власништво 
дистрибутера који је од момента преузимања дужан да врши њихово одржавање, 
замјену и верификацију у складу са техничким прописима, а прикључак објекта новог 
корисника мреже на дистрибутивну мрежу је основно средство дистрибутера.  
Уговором o предаји прикључка је дефинисано да ће се предати прикључак у 
пословним књигама Предузећа укњижити у основна средства, која ће технички 
одржавати о свом трошку.  
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Књиговодствено евидентирање по овом основу није извршено у периоду када су 
промјене настале (сви уговори су потписани прије 2018. године, али процјена 
вриједности преузете имовине није извршена, да би била књиговодствено 
евидентирана), већ су са стањем на дан 31.12.2019. године приходи, као и имовина 
признати на основу Извјештаја о попису преузетих прикључних водова и мјерних 
мјеста по уговорима о предаји прикључака, који је сачинила Комисија за попис 
именована од стране управе Предузећа. Комисија је извршила и процјену  
вриједности пописаних прикључака. 

Извјештај комисије за попис је сачињен са пресјеком стања на дан 31.09.2019. 
године, на основу којег је сачињена детаљна База података коју чине подаци по 
сваком уговору о прикључењу, као и подаци о преузетим средствима. Пописана 
имовина је разврстана према аналитичком контном плану (електромонтажни дио, 
електродистрибутивни ормар и бројило), по основу вијека трајања и стопама 
амортизације прописаним рачуноводственим политикама Предузећа. 

Предузеће је 25.11.2019. године са Друштвом за ревизију и консалтинг „Deloitte“ д.о.о 
Бања Лука закључило Уговор о професионалним услугама за пружање 
консултантских услуга које се односе на израду извјештаја о налазима чињеничног 
стања о преузетим прикључним водовима и мјерним мјестима по уговорима о 
предаји прикључака, а на основу претходно наведеног извјештаја комисије за попис. 

По достављеном извјештају, управа Предузећа је 17.02.2020. године донијела 
Одлуку којом прихвата Извјештај о налазима чињеничног стања о преузетим 
прикључним водовима и мјерним мјестима по уговорима о предаји прикључака на 
дан 31.12.2019. године, сачињен од стране „Deloitte“ д.о.о Бања Лука. Одлуком је 
наложено да служба књиговодства евидентира аналитички компоненте сваког 
прикључка, на основу извјештаја и ексел прегледа достављених од стране „Deloitte“ 
д.о.о Бања Лука, а средства приликом почетног признавања, признају као ставка 
некретнине, постројења и опреме и као приход текућег периода. 

Одлука Управе је проведена, признавањем прихода по фер вриједности преузете 
имовине у износу од 2.142.698 КМ (набавне вриједности 2.734.300 КМ и исправке 
вриједности 591.598 КМ), као и сталне имовине у складу са наведеним 
вриједностима. 

Ревизијом је утврђено, да признавање и евидентирање пословних промјена по 
наведеном основу, није извршено у складу са одредбама члана 13. Правилника о 
рачуноводственим политикама које се примјењују у Холдингу и зависним 
предузећима у саставу Холдинга, којим је прописано „некретнине, постројења и 
опрема примљени у виду донације (без накнаде) процјењују се по фер вриједности, 
а у складу са актом о условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом. 
Донација се исказује као разграничени приход који се признаје као приход на 
систематској и рационалној основи током корисног вијека трајања средстава (у 
висини трошкова амортизације у обрачунском периоду)“.  

Сходно наведеном, приходи по основу осталих донација и добитак текуће године су 
прецијењени, а разграничени приходи потцијењени за 2.142.698 КМ. 

Финансијски приходи су исказани по основу обрачунатих затезних камата због 
неблаговременог плаћања рачуна за утрошену електричну енергију (119.815 КМ), 
камата на дате кредите радницима (5.686 КМ), прекорачења трошкова мобилних 
телефона (45.397 КМ) и других основа (42.968 КМ).  

Остали приходи су исказани по основу утврђених вишкова (1.417.545 КМ), добитака 
од продаје опреме и материјала (11.453 КМ), наплаћених отписаних потраживања 
(277.995 КМ) и укидања резервисања по основу дисконта дугорочних ино кредита 
(39.273 KM). 
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Приходи признати по основу утврђених вишкова, већим дијелом, у износу од 
1.413.543 КМ се односе на неамортизовану вриједност имовине (енергетских 
постројења и њихових прикључних водова), која је у Извјештају о попису утврђена 
као вишак у односу на сталну имовину исказану у пословним књигама. Односи се на 
трафо станице и прикључне водове који су у употреби дужи период. Према 
извјештају комисије за процјену вриједности, наведена средства су са 31.12.2019. 
године процијењена по фер вриједности у износу од 1.413.543 КМ (1.982.300 КМ 
набавне вриједности и 568.758 КМ исправке вриједности).  
Имајући у виду да се ради о преносу имовине без накнаде, признавање и 
евидентирање прихода по наведеном основу, није извршено у складу са чланом 13. 
Правилника о рачуноводственим политикама (што је објашњено у претходном 
дијелу ове тачке - Остали пословни приходи), па су остали приходи и добитак текуће 
године прецијењени, а разграничени приходи потцијењени за 1.413.543 КМ.  
За дио имовине утврђене као вишак, документи о преузимању без накнаде (уговори, 
одлуке) су настали у ранијем периоду, али  признавање није извршено према начелу 
настанка пословне промјене. Поред осталог, ради се и о преузимање објекта 
изграђене мреже за прикључак мале хидро електране на дистрибутивну мрежу, 
уговор са инвеститором је закључен 2016. године (објекат је процијењен у износу од 
1.022.500 КМ набавне вриједности и 76.687 КМ исправке вриједности). 

Ревизијом је утврђено, да се ради о исправци грешке из ранијих периода, јер су 
информације о пословној промјени биле доступне када су финансијски извјештаји за 
дате периоде били одобрени. Наведени рачуноводствени третман признавања 
прихода у билансу успјеха по основу накнадно утврђених сталних средстава која 
нису била евидентирана у пословним књигама у периоду када су преузета,  није у 
складу са чланом  81. Правилника о рачуноводственим политикама и параграфима 
(5, 41, 42 и 46) МРС 8 – Рачуноводствене политике, промјене рачуноводствених 
процјена и грешке, према којима се исправка уочених материјално значајних грешака 
врши у првом сету финансијских извјештаја одобрених за објављивање након 
откривања тих грешака тако што ће се преправити почетна стања тих средстава и 
капитала за најранији презентовани претходни период, а не преко добитка или 
губитка за период у којем је грешка откривена.  

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи, да се: 
- имовина (прикључци, мјерни инструменти и друга електроенергетска 

средства) преузета од купаца електричне енергије и инвеститора без 
накнаде, признаје у складу са чланом 13. Правилника о рачуноводственим 
политикама Холдингa, те да се фер вриједност примљених средстава 
искаже као разграничени приход, а у билансу успјеха приходи признају 

током корисног вијека  употребе у сразмјери са признавањем трошкова 
амортизације тих средстава; 

- изврши ретроспективна исправка материјално значајних грешака из 
претходног периода у финансијским извјештајима који се односе на 2020. 
годину у складу са чланом 81. Правилника о рачуноводственим политикама 
и параграфима  41, 42 и 46 МРС 8 – Рачуноводствене политике, промјене 
рачуноводствених процјена и грешке.  

6.1.2. Расходи 

Укупни расходи  су исказани у износу од 30.598.543 КМ по основу пословних расхода, 
финансијских расхода, осталих расхода, расхода од усклађивања вриједности 
имовине и расхода по основу исправке грешака из ранијих година. 

Пословни расходи су исказани у износу од 30.126.117 КМ, а односе се на набавну 
вриједност продате робе (11.463.380 КМ), трошкове материјала (885.453 КМ), 
трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (10.085.404 КМ), 
трошкове производних услуга (816.351 КМ), трошкове амортизације и резервисања 
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(5.541.351 КМ), нематеријалне трошкове (1.150.694 КМ), трошкове пореза (125.722 
КМ) и трошкове доприноса (57.762 КМ).  

Набавна вриједност продате робе је исказана у износу од 11.463.380 КМ, а односи 
се на набавну вриједност купљене електричне енергије од Холдинга у износу од 
11.420.719 КМ (из система јавних услуга 10.483.887 КМ и из система обавезног 
откупа 936.832 КМ), мрежарину за преузету електричну енергију (29.407 КМ) и остале 
трошкове (13.254 КМ).  

Трошкови материјала су исказани по основу трошкова материјала и резервних 
дијелова за редовно планско одржавање сталних средстава (366.199 КМ), горива 
(198.694 КМ), електричне енергије (135.276 КМ), ХТЗ опреме (50.200 КМ) ауто-гума 
(38.886 КМ), канцеларијског материјала (46.583 КМ), материјала за чишћење 
објеката и осталих трошкова (49.615 КМ). 

У оквиру трошкова материјала, погрешно су евидентирана улагања у признату 
имовину по основу замјене дрвених стубова, бетонским стубовима у оквиру 
постојеће електродистрибутивне мреже у износу од најмање 100.000 КМ, јер се 
односе на улагања која имају третман сталних средстава. 
Сходно наведеном, признавање и евидентирање улагања у имовину, није извршено 
у складу са одредбама члана 14. Правилника о рачуноводственим политикама и 
захтјевима МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема (параграфи 7 и 10), па су по 
овом основу више исказани трошкови материјала, а мање стална средства – објекти 
и опрема за 100.000 КМ.   
Признавање улагања у стална средства у оквиру трошкова материјала за редовно 
планско одржавање, стална је пракса примијењена и претходних година.  

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су исказани по основу 
бруто зарада и бруто накнада зарада (8.347.666 КМ) и осталих личних расхода 
(1.737.738 КМ).  

Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада су исказани по основу: 
- бруто зарада у износу од 6.006.057 КМ (зарада за редован рад 5.642.325 КМ, за 

рад по изузетном доприносу по радном учинку 261.718 КМ и зарада по осталим 
основама 102.014 КМ); 

- бруто накнада зарада у износу од 2.252.778 КМ (годишњег одмора 844.428 КМ, 
минулог стажа 405.761 КМ, боловања 225.714 КМ, рада празницима и недјељом 
335.527 КМ, ноћног рада 134.976 КМ, плаћеног одсуства 60.824 КМ, изузетног 
доприноса 218.879 КМ и прековременог рада 26.668 КМ);  

- бруто накнада надзорном одбору (49.752 КМ) и одбору за ревизију (39.080 КМ). 

Остали лични расходи  су исказани по основу трошкова топлог оброка (852.861 КМ), 
регреса за коришћење годишњег одмора (536.095 КМ), накнада за празнике (126.060 
КМ), накнада за превоз на посао и повратка са посла ( 93.004 КМ), помоћи за рођење 
дијетета (22.903 КМ), помоћи за смрт радника и чланова породице (39.456 КМ), 
службених путовања (42.614 КМ) и других накнада (24.746 КМ).  

Код обрачуна трошкова зарада и осталих личних расхода ревизијом су утврђене 
одређене неусклађености у примјени дијела одредби Колективног уговора 
Мјешовитог Холдинга ''Електропривреда Републике Српске“ а.д. Требиње (у даљем 
тексту: Колективни уговор), а односе се на сљедеће: 

- прековремени рад је обрачунат увећањем основне плате радника за 35%, а по 
члану 81. став (1) тачка 2) Колективног уговора је прописано увећање за 30%; 

- сати плаћеног одсуства су обрачунавани као сати за редован рад, а чланом 86. 
став (1) тачка 1) Колективног уговора је дефинисано да се исти обрачунавају у 
висини од 100% просјечне плате радника након опорезивања у претходна три 
мјесеца, коју би радник остварио да је радио; 
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- по основу колективног радног учинка, извршено је увећање плате линеарно за 
5% свим радницима (осим оних са коефицијентом већим од 11), без узимања у 
обзир критеријума утврђених по одредбама члана 11, 12 и 13. Правилника о 
утврђивању елемената за оцјену индивидуалног радног учинка запослених у 
Предузећу којима је дефинисано да се основна плата по основу колективног 
радног учинка може увећати узимајући у обзир нивое дистрибутивних губитака и 
нивое наплате за текући мјесец односно сабирањем утврђених процената по ова 
два основа. 

Трошкови производних услуга  су исказани по основу трошкова поштанских услуга 
на име слања рачуна потрошачима електричне енергије (194.444 КМ), телефона и 
интернета (146.092 КМ), одржавања лиценци (165.447 КМ), одржавања возила 
(69.491 КМ), одржавања објеката и опреме (66.612 КМ), комуналних услуга (31.734 
КМ), закупа земљишта (22.696 КМ), рекламе и пропаганде (92.386 КМ) и осталих 
трошкова (27.448).  
Трошкови рекламе и пропаганде су исказани по основу закључених уговора између 
Предузећа и појединих спортских клубова и удружења, а на име пружања услуга 
рекламе и спонзорства. 

Трошкови амортизације су исказани у износу од 5.279.781 КМ, а обрачунати су према 
процијењеном корисном вијеку употребе појединих група некретнина, постројења и 
опреме и нематеријалних улагања и примијењених стопа за обрачун амортизације. 

Трошкови резервисања су исказани по основу трошкова резервисања за отпремнине 
и јубиларне награде (136.569 КМ) и резервисања за трошкове по судским споровима 
за које се очекује одлив средстава у наредној години (125.000 КМ).  
Овлашћени актуар извршио је обрачун садашње вриједности акумулираних права 
запослених на отпремнине и јубиларне награде на дан 31.12.2019. године.  

Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) се односе на трошкове 
непроизводних услуга (919.670 КМ), репрезентације (59.685 КМ), премија осигурања 
имовине и радника (49.621 КМ), платног промета (7.222 КМ), чланарина (12.880 КМ) 
и осталих нематеријалних трошкова (101.616 КМ).  

Трошкови непроизводних услуга су признати на основу рачуна испостављених од 
стране Холдинга (404.956 КМ), редовног одржавања информационог система 
(180.000 КМ), конфигурације информационог система (98.000 КМ), обезбјеђења 
управне зграде и сателитског праћења возила (104.241 КМ), консултантских услуга 
(43.723 КМ), регистрације возила (21.880 КМ), здравствених услуга (17.024 КМ), 
адвокатских услуга (12.323 КМ), услуга ревизије  (15.600 КМ) и осталих трошкова 
(21.923 КМ). 

Трошкови непроизводних услуга признати по рачунима Холдинга су исказани по 
основу трошкова општих и заједничких послова које Холдинг обавља за Предузеће 
(193.335 КМ) и накнада за трошкове дебаланса који је резултат одступања  
остварене од планиране потрошње (211.621 КМ), обрачунатих према Уговору о 
међусобним економским односима. 

Трошкови редовног одржавања и конфигурације информационог система STONE 
(Систем тарифирања, обрачуна и наплате електричне енергије) су исказани за 
услуге фактурисане по рачунима „Lanaco“ д.о.о. Бања Лука.  

Трошкови пореза се односе на накнаде за унапређење општекорисних функција 
шума (21.655 КМ), противпожарну заштиту (13.760 КМ), коришћење вода (5.004 КМ), 
те комуналне и републичке таксе на фирму (62.698 КМ), порез на имовину и осталe 
порезе (22.605 КМ). 

Трошкови доприноса су исказани по основу регулаторне накнаде (57.762 КМ).  

Финансијски расходи су исказани у износу од 176.173 КМ по основу расхода камата 
(173.559 КМ) и негативних курсних разлика (2.614 КМ) 
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Расходи камата се односе на камате по кредитима у земљи (49.893 КМ), кредитима 
у иностранству (49.506 КМ) и затезне камате утврђене Рјешењем Пореске управе 
Републике Српске по основу неблаговременог плаћања пореза и доприноса (73.700 
КМ) и по другим основама (3.073 КМ). 

Остали расходи су исказани у износу од 290.641 КМ, а односе се на губитке по 
основу расходовања и продаје опреме (29.855 КМ), мањкова утврђених по попису 
(6.355 КМ), усклађивање вриједности потраживања која нису наплаћена у року од 
годину дана од датума доспијећа (137.247 КМ), издатке за хуманитарне, културне 
намјене и спортске циљеве које је проводила Синдикална организација Предузећа 
(109.958 КМ) и осталe расходe (7.226 КМ).  

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи, да се: 
- накнадна улагања у признату имовину која се односе на замјену одређених 

дијелова којом се повећава вриједност средства, признају у оквиру 
сталних средстава у складу са одредбама члана 14 Правилника о 
рачуноводственим политикама и захтјевима МРС 16 - Некретнине, 
постројења и опрема (параграфи 7 и 10);  

˗ обрачун зарада и осталих личних примања врши према одредбама 
Колективног уговора, које се односе на признавање плаћеног одсуства, 
прековременог рада, а увећања плате по основу колективног радног 
учинка врши према Правилнику о утврђивању елемената за оцјену 
индивидуалног радног учинка. 

6.1.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха, добитак прије опорезивања је исказан у износу од 336.959 КМ 
(као разлика укупних прихода од 30.935.502 КМ и укупних расхода од 30.598.543 КМ), 
и нето добитак текуће године у износу од 206.098 КМ.  

Ревизијом је утврђено да су укупни приходи прецијењени за 3.556.245  КМ, као и 
укупни расходи за 100.000 КМ, а финансијски резултат захтијева корекцију на ниже 
за 3.456.245 КМ.  

6.2. Биланс стања 

У Билансу стања, актива и пасива су због међусобног пребијања појединих позиција 
умањене за 811.512 КМ, јер приликом попуњавања обрасца нису преузете са рачуна 
главне књиге (бруто биланса), што није у  складу са одредбама члана 6. Правилника 
о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, 
задруге, друга правна лица и предузетнике, којим је прописано да се у образац 
Биланс стања уносе подаци према садржини појединих рачуна и група рачуна који 
прописује Контни оквир наведеног правилника. Извршено пребијање се односи на 
сљедеће: 

- позиција одложена пореска средства у активи није преузета са рачуна из бруто 
биланса у износу од 374.306 КМ, а позиција одложене пореске обавезе у пасиви 
је умањена за исти износ и 

- позиција активних временских разграничења у активи, као и позиција пасивних 
временских разграничења у пасиви су умањене за износ од 437.206 КМ 
(извршено је пребијање).   

Такође, Правилником о рачуноводственим политикама које се примјењују при 
састављању и презентацији финансијских извјештаја у Холдингу и зависним 
предузећима у саставу Холдинга, исказивање напријед наведених позиција у 
пребијеном износу није прописано. 

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи, да се у Билансу стања 
презентују билансне позиције према одредбама члана 6. Правилника о 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

20 
Извјештај о проведеној финансијској ревизији Зависног предузећа 
''Електро-Херцеговина'' а.д. Требиње за период 01.01-31.12.2019. године 

 

 

садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике.  

6.2.1. Актива 

Пословна актива у Билансу стања на дан 31.12.2019. године је исказана у износу од 
202.075.775 КМ бруто вриједности, 139.565.366 КМ исправке вриједности и 
62.510.409 КМ нето вриједности. Чине је стална и текућа средства.  

6.2.1.1. Стална средства 

Стална средства су исказана у износу од 183.847.509 КМ бруто вриједности, 
128.169.313 КМ исправке вриједности и 55.678.196 КМ нето вриједности, коју чине 
нематеријална средства; некретнине, постројења и опрема; средства културе и 
дугорочни финансијски пласмани. 

Нематеријална средства су исказана у износу од 422.101 КМ нето вриједности 
(бруто вриједност 802.512 КМ и исправка вриједности 380.411 КМ) коју чине 
рачунарски програми, лиценцe и осталa права.  

У односу на претходни период вриједност нематеријалних средстава је повећана по 
основу активирања рачунарских програма - властити учинци (212.718 КМ). 

Некретнине, постројења и опрема су исказане у износу од 55.084.237 КМ нето 
вриједности (бруто вриједност 182.873.139 КМ и исправка вриједности 127.788.902 
КМ). Чине их земљиште (391.124 КМ), грађевински објекти нето вриједности 
(18.594.039 КМ), опрема нето вриједности (35.076.467 КМ) и средства у припреми 
(1.022.607 КМ). 

Ревизијом је утврђено да су стална средства исказана мање за најмање 100.000 КМ 
по основу замјене постојећих дрвених стубова бетонским у оквиру постојеће електро 
дистрибутивне мреже, јер су улагање по том основу евидентирана у оквиру 
трошкова текућег одржавање (објашњено под тачком 6.1.2. извјештаја). 

У односу на претходни период вриједност некретнина, постројења и опреме је 
повећана за 5.860.505 КМ, од чега се на набавке у току 2019. године односи 
2.304.260 КМ, док је већи дио у износу од 3.556.245 КМ нето вриједности (бруто 
вриједност 4.716.600 КМ и исправка вриједности 1.160.356 КМ) укњижен по основу 
преноса без накнаде прикључака (електрични водови, електро опрема, 
трансформатори, мјерни уређаји) који нису били књиговодствено евидентирани, а 
предати су Предузећу у ранијем периоду (што је објашњено под тачком 6.1.1. 
извјештаја). 

Смањење је извршено по основу расходовања опреме по Одлуци о усвајању 
извјештаја о попису имовине и обавеза, неотписане вриједности 4.235 КМ (набавне 
вриједности 119.129 КМ и исправке вриједности 114.894 КМ), као и продаје 
службеног возила након проведене лицитације, неотписане вриједности 33.066 КМ 
(набавне вриједности 64.000 КМ и исправке вриједности 30.934 КМ). 

Грађевински објекти су исказани у износу oд 18.594.039 КМ нето вриједности (бруто 
вриједност 80.031.363 КМ и исправка вриједности 61.437.324 КМ) које чине електро 
енергетски објекти (далеководи, нисконапонска мрежа, стубови и други објекти 
потребни за пренос електричне енергије), те пословни објекти (зграде, магацини, 
гараже и друго).  

Опрема је исказана у износу од 35.076.467 КМ нето вриједности (бруто вриједност 
101.428.045 КМ и исправка вриједности 66.351.578 КМ), коју чине постројења за 
дистрибуцију електричне енергије – трафо станице, мјерни уређаји, прикључци, као 
и превозна средства, телекомуникациона опрема, рачунарска опрема, 
канцеларијски намјештај и друга опрема.  

Средства у припреми  су исказана у износу од 1.022.607 КМ, a чине их највећим 
дијелом систем за даљинску контролу и надзор електро енергетских објеката 
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„SCADA“ по пројекту који се имплементира на нивоу Холдинга из ино кредита и 
донаторских средстава (513.909 КМ), електро опрема (231.734 КМ), мјерни уређаји 
(221.439 КМ) и остала средства (55.525 КМ). 

Средства културе су исказана у износу од 2.320 КМ, а чине их умјетничке слике. 

Дугорочни финансијски пласмани су исказани у износу од 169.538 КМ. Односе се 
на дугорочне кредите дате радницима у ранијим периоду (160.390 КМ), дугорочне 
обвезнице по основу унутрашњег дуга буџетских потрошача за електричну енергију 
(8.316 КМ) и остале пласмане (832 КМ).  

Одложена пореска средства нису исказана у Билансу стања, јер је извршено 
пребијање одложених пореских средстава у износу од 374.306 КМ са одложеним 
пореским обавезама (тачка 6.2. извјештаја). Одложена пореска средства призната 
су према параграфу 34 МРС 12 - Порез на добит „одложено пореско средство се 
признаје за преношење неискориштених пореских губитака и неискориштених 
пореских кредита у наредни период у мјери у којој је вјероватно да ће постојати 
расположиви опорезиви добитак за који се могу искористити неискориштени порески 
губици“.  

6.2.1.2. Текућа средства 

Текућа средства су исказана у износу од 18.228.266 КМ бруто вриједности, 
11.396.053 КМ исправке вриједности и 6.832.213 КМ нето вриједности. Чине их 
залихе материјала и дати аванси, краткорочна потраживања, краткорочни 
финансијски пласмани, готовина и активна временска разграничења. 

Залихе материјала и дати аванси су исказане у износу од 2.697.118 КМ бруто 
вриједности, 900.508 КМ исправке вриједности и 1.796.610 КМ нето вриједности. 

Краткорочна потраживања су исказана у износу од 15.146.525 КМ бруто 
вриједности, 10.495.545 КМ исправке вриједности и 4.650.980 КМ нето вриједности, 
а чине их: 

- потраживања од купаца – повезаних правних лица у систему Холдинга у износу 
од 866.007 КМ (за фактурисану електричну енергију 434.833 КМ и за коришћење 
дистрибутивне мреже за испоруку електричне енергије 431.174 КМ), од чега је за 
потраживања у износу од 17.550 КМ извршена исправка вриједности; 

- потраживања од купаца за испоручену електричну енергију (физичких и правних 
лица) у бруто износу од 11.812.794 КМ, од чега се  8.087.569 КМ односи на 
потраживања ненаплаћена дуже од годину дана за која је у наведеном износу 
извршена исправка вриједности; 

- потраживања од купаца за извршене услуге (прикључци, баждарење бројила и 
друге услуге) у бруто износу од 122.621 КМ, од чега се 118.133 КМ односи на 
потраживања ненаплаћена дуже од годину дана за која је у наведеном износу 
извршена исправка вриједности; 

- потраживања за затезне камате у износу од 2.251.410 КМ бруто и исправке 
вриједности, јер су у цијелости исправљена; 

- потраживања по уговору за закуп простора у износу од 32.444 КМ, од чега је за 
износ од 17.508 КМ извршена исправка вриједности; 

- потраживања од фондова за рефундацију накнаде плата за вријеме боловања у 
износу од 35.091 КМ (из доприноса за дјечију заштиту 15.771 КМ и доприноса за 
здравствено осигурање 19.320 КМ, од чега је за износ од 3.375 КМ извршена 
исправка вриједности) и 

- потраживања за више уплаћен порез на добит у износу од  26.158 КМ. 

Управа Предузећа је 18.03.2019. године донијела одлуку на основу које је извршен 
коначан отпис ненаплативих потраживања од привредних субјеката по окончаном 
стечајном поступку (36 субјеката) у укупном износу од 4.706.342 КМ. Одлука је 
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донесена у складу са критеријумима за отпис ненаплативих потраживања по члану 
48. б) Правилника о рачуноводственим политикама. 

На дан 31.12.2019. године, према извјештају надлежне службе, укупан износ 
потраживања по основу покренутих стечајних поступака који су били у току износи 
2.659.396 KM.  

Краткорочни финансијски пласмани су исказани у износу од 30.045 КМ по основу 
дијела дугорочних кредита који доспијевају за наплату у периоду до годину дана 
(кредити дати запосленим у ранијем периоду). 

Готовина је исказана у износу од 280.155 КМ, а односи се на средства на банковним 
рачунима (278.822 КМ) и средства у благајни (1.333 КМ).  

Активна временска разграничења су у Билансу стања исказана у износу од 74.423 
KM, што је мање за 437.206 КМ у односу на исказане у Главној књизи (тачка 6.2. 
извјештаја).  Исказана су по основу унапријед плаћених расхода према Холдингу на 
име унапријед наплаћене електричне енергије од потрошача у износу од 511.629 КМ. 
Наплата је извршена у ранијем периоду, а  у 2019. години је извршено правдање 
дијела претплате у износу од 125.792 КМ. 

6.2.2. Пасива 

Пословна пасива је у Билансу стања исказана у износу од 62.510.409 КМ коју чине 
капитал, резервисања, одложене пореске обавезе, разграничени приходи и обавезе.  

6.2.2.1. Капитал 

Структуру капитала на дан 31.12.2019. године чини основни капитал (20.048.466 КМ), 
резерве (5.634.819 КМ), ревалоризационе резерве (13.269.799 КМ) и нераспоређени 
добитак (11.043.038 КМ).  

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

Основни капитал чини акцијски капитал чији је власник Електропривреда Републике 
Српске 65%, ваучер понуда 20%, Пензијски резервни фонд Републике Српске 
(ПРЕФ) 10% и Фонд за реституцију Републике Српске 5%. 

Резерве су исказане по основу законских резерви (237.976 КМ) и статутарних 
резерви (5.396.843 КМ).  

Скупштина акционара је 20.12.2019. године донијела Одлуку о расподјели нето 
добити остварене у 2018. години у износу од 152.208 КМ, којом је нето добит 
распоређена у законске резерве износ од  7.610 КМ (5%), у статутарне резерве 4.566 
КМ (3%) и разлику од 140.031 КМ у нераспоређени нето добитак, што је 
евидентирано у извјештајном периоду за 2019. годину.  

Законске резерве представљају издвајања из расподјеле добити у складу са чланом 
231. Закона о привредним друштвима. 

Статутарне резерве су исказане по основу издвајања из расподјеле добитка у износу 
од 20.397 КМ, а већи дио од 5.376.446 КМ се односе на резерве настале по основу 
ревалоризације капитала у периоду до 31.12.2000. године.  

Према одредбама члана 231. став (1) Закона о привредним друштвима, резерве 
акционарског друштва чине законске резерве, резерве капитала, статутарне и друге 
резерве, а према ставу (6) акционарско друштво може својим оснивачким актом 
прописати статутарне резерве, њихову висину и намјене за које се могу користити, 
те да се у статутарне резерве могу уносити само износи који потичу из добити 
акционарског друштва. Такође, чланом 94. Статута, дефинисано је да се могу 
формирати статутарне резерве у које се уносе износи који потичу из добити 
акционарског друштва. 
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Имајући у виду да се у статутарне резерве уносе само износи који потичу из добити 
акционарског друштва, а не и по основу ревалоризације капитала, више су исказане 
статутарне резерве, а мање остале резерве у износу од 5.376.446 КМ, сходно 
одредбама члана 24. став (6) Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у 
контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике 

Ревалоризационе резерве су исказане у износу од 13.269.799 КМ, а формиране по 
основу позитивних ефеката процјене некретнина, постројења, опреме и 
нематеријалних улагања, извршене у ранијем периоду (посљедња процјена са 
стањем 31.12.2016. године). 

Нераспоређени добитак је исказан у износу од 11.043.038 КМ (нераспоређени 
добитак текуће године 206.098 КМ и нераспоређени добитак ранијих година 
10.836.940 КМ).  

Ревизијом је утврђено да нераспоређени добитак треба кориговати на ниже за 
3.456.245 КМ (тачка 6.1.3. извјештаја). 

Предузеће је у 2019. години, као и претходних година, извршило пренос раније 
остварених позитивних ефеката ревалоризације за износ обрачунате амортизације 
сталних средстава (континуирано) у износу од 1.889.139 КМ у корист нераспоређеног 
добитка ранијих година, умјесто нераспоређеног добитка текуће године, сходно 
одредбама члана 25. став (2), тачка 4) Правилника о контном оквиру и садржини 
рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
предузетнике.  

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи, да се резерве настале по 
основу ревалоризације капитала из ранијег периода евидентирају у оквиру 
осталих резерви, сходно члану 24. Правилника о контном оквиру и садржини 
рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица 
и предузетнике. 

6.2.2.2. Резервисања, одложене пореске обавезе и разграничени приходи 

Резервисања, одложене пореске обавезе и разграничени приходи су исказани у 
износу од 3.178.623 КМ по основу одложених пореских обавеза (1.886.049 КМ), 
резервисања за накнаде и бенефиције запослених (279.695 КМ), разграничених 
прихода од донација (977.412 КМ) и осталих дугорочних резервисања (35.467 КМ). 

Одложене пореске обавезе су у Билансу стања умањене за одложена пореска 
средства у износу од 374.306 КМ, а износе 2.260.355 КМ (тачка 6.2.извјештаја). 
Утврђене су по основу обрачуна пореза на добит по стопи од 10% на кумулативну 
разлику између нето вриједности сталних средстава примјеном амортизационих 
стопа према усвојеној рачуноводственој процјени и амортизационих стопа у пореске 
сврхе. 

Резервисања за накнаде и бенефиције запослених су исказана у износу од 
279.695 КМ, по процјени и извјештају овлашћеног актуара на дан 31.12.2019. године. 
Односе се на садашњу вриједност акумулираних права запослених на отпремнине 
и јубиларне награде, обрачунате према захтјевима МРС 19 – Примања запослених. 

Разграничени приходи и примљене донације се односе на неамортизовану 
вриједност извршених улагања у електро-енергетске објекте и oпрему, која је у 
ранијем периоду од стране инвеститора уступљена Предузећу као државна донација 
(813.241 КМ) и на повучена средства грант донације по ино кредитној линији за 
имплементацију пројекта „SCADA“ (164.171 КМ).  

Разграничени приходи су потцијењени најмање за 3.556.245 КМ по основу преноса 
имовине Предузећу без накнаде - прикључака и електро-енергетских објекта и 
опреме, што представља неамортизовану вриједност пренесених средстава по 
процјени на дан биланса (тачка 6.1.1. извјештаја). 
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Остала дугорочна резервисања су исказана у износу од 35.467 КМ по основу ино 
кредита примљених по каматним стопама нижим од тржишних или бескаматно, 
дисконтованих на фер вриједност.  

6.2.2.3. Обавезе 

Обавезе су исказане по основу дугорочних и краткорочних обавеза у износу од 
9.335.664 КМ.   

Дугорочне обавезе су исказане у износу од 3.425.895 КМ, а односе се на обавезе 
по кредитима у иностранству у износу искоришћених кредитних средстава 
Предузећа као повезаног лица у заједничким пројектима у оквиру Холдинга (425.895 
КМ) и по  кредиту од банке у земљи (3.000.000 КМ). 

Уговоре о дугорочном задужењу са међународним кредитним институцијама је 
закључио Холдинг у своје име, а за рачун зависних предузећа чланова Холдинга. У 
пословним књигама су евидентирани у износу који се односи на Предузеће. 

Обавезе по кредиту у земљи су исказане по Уговору о дугорочном намјенском 
кредиту који је 20.08.2019. године Предузеће закључило са НЛБ банком а.д. Бања 
Лука након проведене процедуре јавне набавке. Кредит је одобрен на период од 60 
мјесеци, у који је урачунат грејс период од 6 мјесеци. У току грејс периода се 
обрачунава и наплаћује камата. Каматна стопа на остатак дуга је 2.80% годишње. 

Обавезе по кредиту од НЛБ банке нису класификоване по рочности, јер дио главнице 
дугорочног кредита која за плаћање доспијева у периоду до годину дана у износу од 
527.330 КМ није прекњижен са дугорочних на краткорочне обавезе по кредитима, 
сходно одредбама члана 29 и 30. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна 
у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. 
У Напоменама уз финансијске извјештаје, информације о износу краткорочних 
обавеза по кредиту правилно су презентоване. 

Краткорочне обавезе су исказане у износу од 5.909.769 КМ по основу финансијских 
обавеза (465.775 КМ), обавеза из пословања (3.006.325 КМ), обавеза из 
специфичних послова (1.220.641 КМ), обавеза за зараде и накнаде зарада (740.889 
КМ), других обавеза (5.207 КМ), обавеза за ПДВ (192.869 КМ), обавеза за остале 
порезе и доприносе и друге дажбине (22.253 КМ) и пасивних временских 
разграничења (255.810 КМ).  

Финансијске обавезе су исказане по основу дијела дугорочних обавеза по ино 
кредитима који за плаћање доспијевају у периоду до годину дана. Исказане  су мање 
за 527.330 КМ по основу дијела главнице дугорочног кредита од НЛБ банке који за 
плаћање доспијева у периоду до годину дана, јер није извршен пренос са дугорочних 
обавеза на краткорочне. 

Обавезе из пословања су исказане по основу обавеза за примљене авансе у износу 
од 512.203 КМ, према добављачима у износу од 2.494.122 КМ (добављачи - повезана 
правна лица у систему Холдинга 1.735.234 КМ, добављачи у земљи 453.372 КМ и 
добављачи у иностранству 305.516 КМ).  

Обавезе за примљене авансе представљају авансна плаћања потрошача 
електричне енергије (у износима већим од испостављених рачуна за утрошену 
електричну енергију).  

Обавезе из специфичних послова у цјелости се односе на обавезе према Холдингу 
по основу накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих 
изворa (1.152.463 КМ) и по осталим основама (68.178 КМ).  

Обавезе за зараде и накнаде зарада су исказане по основу обавезе за плате 
запослених (418.741 КМ), порезе на зараде и накнаде зарада (27.769 КМ), доприносе 
на зараде и накнаде зарада (244.931 КМ), топли оброк и регрес (47.905 КМ) и обавезе 
за порезе и доприносе на остала лична примања (1.543 КМ).  
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Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине су исказане по основу 
накнада које се плаћају по посебним прописима, за унапређивање општекорисних 
функција шума (11.041 КМ), противпожарну заштиту (5.629 КМ), за воде и друге 
накнаде (5.583 КМ). 

Пасивна временска разграничења и краткорочна резервисања су у Билансу стања 
умањена за 437.206 КМ у односу на евидентиране у Главној књизи и износе 693.017 
КМ. Односе се на унапријед наплаћене приходе од потрошача електричне енергије 
– наплата извршена у ранијем периоду а односи се на будући период (437.206 КМ), 
одложене приходе од примљених донација (33.624 КМ), обрачуната краткорочна 
резервисања за трошкове по судским споровима за које се очекује одлив средстава 
(220.000 КМ) и осталих пасивних временских разграничења (526 КМ).  

6.2.3. Ванбилансна евиденција 

Предузеће није имало пословне догађаје који захтијевају третман ванбилансне 
евиденције према члану 62. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у 
контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. 

6.3. Биланс токова готовине 

У Извјештају о токовима готовине, на почетку периода готовина је износила 436.421 
КМ и исказани су приливи готовине у износу од 35.590.692 КМ (из пословних 
активности 32.543.162 КМ, из активности инвестирања 47.530 КМ и из активности 
финансирања 3.000.000 КМ). 

Одливи готовине су исказани у износу од 35.846.958 КМ (из пословних активности 
30.936.313 КМ, из активности инвестирања 3.910.645 КМ и из активности 
финансирања 1.000.000 КМ). 

Стање готовине на крају периода износи 280.155 КМ.  

Биланс токова готовине је сачињен у складу са чланом 8, 9 и 10. Правилника о 
садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, 
задруге, друга правна лица и предузетнике и МРС 7 - Извјештај о токовима готовине. 

6.4. Временска неограниченост пословања 

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

6.5. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

На дан 31. децембра 2019. године, против Предузећа се воде два судска спора по 
основу накнаде штете вриједности 160.000 КМ без ефекта затезних камата.  

По тужбама Предузећа које се углавном односе на наплату потраживања,  
вриједност спорова  по основу накнаде  трошкова судских поступака по процјени 
износи 26.720 KМ, без затезних камата.   

Предузеће је у складу са захтјевима МРС 37 - Резервисања, потенцијалне обавезе 
и потенцијална имовина, извршило резервисања за потенцијалне губитке по основу 
спорова у којима је тужена страна у износу од 220.000 КМ. 

6.6. Напомене уз финансијске извјештаје 

Уз финансијске извјештаје сачињене су Напомене, које пружају неопходне опште 
податке о Предузећу, примијењеним прописима за израду годишњег обрачуна, 
рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим политикама и 
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процјенама, али исте дијелом не задовољавају захтјеве МРС 1 - Презентација 
финансијских извјештаја и других Међународних рачуноводствених стандарда и 
Међународних стандарда финансијског извјештавања, јер нису објелодањене 
додатне информације о: 

- процесу реструктурирања предузећа у систему Електропривреде Републике 
Српске која је у току, по којој се дјелатност снабдијевања електричном енергијом 
издваја из Предузећа, што имплицира смањење прихода, нову организацију и 
спровођење програма социјалног збрињавања радника. Те околности су 
постојале на дан биланса стања и требало је објавити информације о томе, као 
и процјену финансијских ефеката тих догађаја;    

- вриједности закључених уговора за набавку некретнина, постројења и опреме 
који ће се реализовати у наредном периоду, према захтјевима МРС 16 - 
Некретнине, постројења и опрема (параграф 74. ц); 

- износу камата по кредитима које доспијевају за плаћање у 2020. години; 

- новчаним токовима, осим оних које су презентоване у обрасцу Биланс токова 
готовине, јер не садрже додатне наративне описе објелодањених ставки у 
извјештају према захтјевима МРС 1 (параграф 122) и МРС 7 – Извјештај о 
токовима готовине (параграф 14, 16, 17,18 и 50). 

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи, да се у Напоменама уз 
финансијске извјештаје објелодањују информације према захтјевима 
Међународних рачуноводствених стандарда и Међународних стандарда 
финансијског извјештавања. 

 

 

 

 

Ревизијски тим: 

Слободанка Миловић, с.р. 

Др Бојан Ћурић, с.р. 
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