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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Агенције за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге Бања Лука који обухватају: Биланс стања – 
Извјештај о финансијском положају, Биланс успјеха – Извјештај о укупном 
резултату у периоду, Биланс токова готовине – Извјештај о токовима готовине и 
Извјештај о промјенама на капиталу са стањем на дан 31. децембар 2018. године и 
за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо обухватили преглед значајних 
трансакција, објашњавајућих напомена и примјену рачуноводствених политика у 
ревидираном периоду.  

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљењe са резервом, 
финансијски извјештаји Агенције за посредничке, информатичке и финансијске 
услуге Бања Лука, истинито и објективно приказују, у свим материјалним аспектима, 
финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2018. године, финансијску 
успјешност, токове готовине и промјене на капиталу за годину која се завршава на 
тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања. 

Основ за мишљење са резервом 

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике 
Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије 1200 -1810. Наша одговорност 
за провођење ревизије детаљније је описана у пасусу Одговорност ревизора. 
Ревизију смо провели у складу са ISSAI 30 - Етичким кодексом, испунили смо наше 
остале етичке одговорности и независни смо у односу на субјекта ревизије. 

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

Као што је наведено под тачком 3. извјештаја: 

Попис имовине и обавеза на дан 31.12.2018. године није извршен у складу са 
Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и обавеза, јер није: извршено усаглашавање 
имовине и обавеза; пописана нематеријална имовина (софтвери), сачињен 
преглед вриједносних разлика између стварног и књиговодственог стања 
пописаних потраживања и обавеза; пописне листе нису датиране и овјерене од 
стране одговорног лица; у извјештају о попису нису објелодањени подаци о датуму 
почетка и завршетка пописа, подаци о стручној и професионалној квалификацији 
као и о радном ангажману лица ангажованих на попису.  

Као што је наведено под тачком 6.1.2. извјештаја: 

Извршен је обрачун амортизације грађевинских објеката намијењених продаји што 
није у складу са параграфом 25. МСФИ 5 – Стална имовина која се држи за продају 
и престанак пословања. 

Као што је наведено под тачком 6.2.1.1. извјештаја: 

Вриједност грађевинских објеката је прецијењена за износ од 1.407.596 КМ, а 
потцијењени су грађевински објекти намијењени продаји за износ од 1.266.000 КМ 
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и позиција обезврјеђења некретнина, постројења и опреме за износ од 141.596 КМ, 
јер није извршена рекласификација дијела сталне имовине намијењене продаји, 
што није у складу са параграфом 6-12 МСФИ – 5 Стална имовина која се држи за 
продају и престанак пословања и чланом 12. Правилника о контном оквиру и 
садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге друга правна 
лица и предузетнике.  

Такође, дио имовине који је у складу са уговорима о закупу (пословни објекти) дат 
под оперативни (пословни) закуп, није исказан као инвестициона имовина, што није 
у складу са параграфом 16. МРС 40 Инвестиционе некретнине. 

Као што је наведено под тачком 6.2.1.1. извјештаја: 

Краткорочни финансијски пласмани су прецијењени у најмањем износу од 135.762 
КМ, док су расходи по основу обезврјеђења имовине потцијењени за наведени 
износ, јер на дан биланса није вршена процјена наплативости краткорочних 
финансијских пласмана, што није у складу са чланом 15. Правилника о 
рачуноводству и рачуноводственим политикама Агенције.  

Као што је наведено под тачком 6.2.2.1. извјештаја: 

Ревалоризационе резерве су прецијењене, а позиција осталог основног капитала је 
потцијењена у износу од 7.538.188 КМ, због погрешно примијењених 
рачуноводствених политика у ранијем периоду, што није у складу са параграфом 
40. МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема, као и у складу са чланом 25. 
Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. 

Такође, позиција вишка прихода над расходима ранијих година прецијењена је у 
укупном износу од 13.183.508 КМ, а остали основни капитал потцијењена је за 
наведени износ, због погрешно примијењених рачуноводствених политика у 
ранијем периоду, што није у складу са чланом 22. став (8) Правилника о контном 
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга 
правна лица и предузетнике. 

Као што је наведено под тачком 6.3. извјештаја: 

Биланс новчаних токова није сачињен у складу са одредбама параграфа 10. МРС 7 
– Извјештај о токовима готовине и Правилником о садржини и форми образаца 
финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
предузетнике, јер су токови готовине по основу инвестиционих активности 
приказани као токови готовине из пословних активности. 

Као што је наведено под тачкама 6.4; 6.5. и  6.6. извјештаја: 

У Напоменама уз финансијске извјештаје за период 01.01-31.12.2018. године нису 
објелодањене информације за сталност пословања и о потенцијалној имовини и 
обавезама, као и додатна објелодањивања у складу са захтјевима параграфа 25, 
112. тачка (б) и (ц) и 114. тачка (ц) и (д) подтачка (и) МРС 1 – Презентација 
финансијских извјештаја. 

Скретање пажње  

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

Достављени ИОС, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске, односно Агенцији за аграрна плаћања Републике Српске, 
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везано за потраживања по фактурама у укупном износу од 402.500 КМ (излазне 
фактуре за период 01.06.2018 - 31.12.2018. године), је од стране Министарства 
односно Агенције за аграрна плаћања у цјелости оспорен. Независном 
конфирмацијом достављеном Министарству, односно Агенцији за аграрна плаћања 
Републике Српске, потврђено је да наведено министарство на дан биланса нема 
неизмирених обавеза према Агенцији. Увидом у аналитичке картице купца 
(Министарства) на дан 31.12.2018. године утврђено је да исто није извршило 
књиговодствено евидентирање достављених фактура на дан 31.12.2018. године у 
укупном износу од 402.500 КМ (седам фактура по 57.500 КМ).  

Кључна питања ревизије 

Кључна питања ревизије су она питања која су по нашем професионалном 
мишљењу била најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за годину 
која се завршава на дан 31. децембар 2018. године Ова питања смо размотрили у 
оквиру ревизије финансијских извјештаја као цјелине, а у формирању цјелокупног 
нашег мишљења не дајемо одвојено мишљење о овим питањима. Осим питања 
описаних у пасусу Основ за мишљење са резервом одредили смо да нема других 
питања кoja треба објавити у извјештају о ревизији. 

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

Директор 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 ли 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 спроводи 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 спровођење 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 
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ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер 
презентацију финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизијских 
поступака који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања 
одвојеног мишљења о ефективности интерних контрола. Ревизија такође укључује 
оцјену примијењених рачуноводствених политика утемељених на временској 
неограничености пословања и значајних процјена извршених од стране 
руководства, као и оцјену опште презентације финансијских извјештаја. 
Изјављујемо да смо поступили у складу са релевантним етичким захтјевима у вези 
са независношћу. Остварили смо комуникацију са одговорним лицима субјекта 
ревизије у вези са планираним обимом и временским распоредом ревизије, 
кључним ревизијским питањима и другим важним питањима и значајним налазима 
ревизије, укључујући значајне недостатке у систему интерних контрола, који се могу 
идентификовати током ревизије. 
 
 

Бања Лука, 19.11.2019. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Негативно мишљење  

Уз ревизију финансијских извјештаја Агенције за посредничке, информатичке и 
финансијске услуге Бања Лука, 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, због значаја питања наведених у пасусу Основ за негативно 
мишљењe, активности, финансијске трансакције и информације исказане у 
финансијским извјештајима Агенције за посредничке, информатичке и финансијске 
услуге Бања Лука, за 2018. годину нису, у свим материјалним аспектима, у складу 
са прописима којима су регулисане. 

Основ за негативно мишљење  

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

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

Као што је наведено под тачком 4. извјештаја: 

Поступци јавних набавки нису проведени у складу са Законом о јавним набавкама, 
јер: преговарачки поступци без објаве обавјештења нису проведени у складу са 
чланом 21. став (1) тачка а) и б) поменутог закона; чланови комисије нису 
потписали изјаве о непристрасности и повјерљивости и није донесен пословник о 
раду комисије; за двије набавке проведене путем директног споразума извршено је 
дијељење јавних набавки; за трошкове репрезентације у земљи нису планирани и 
проведени поступци јавних набавки и Агенцији за јавне набавке нису достављани 
извјештаји о поступцима јавних набавке. 

Као што је наведено под тачком 6.1.2. извјештаја: 

Плате запослених наведене у уговорима о раду, нису усклађене са Одлуком о 
утврђивању коефицијената радних мјеста од 01.08.2018. године. 

Увећање плата свим запосленим по основу минулог рада вршено је по стопи 0,5% 
за сваку годину радног стажа, што није у складу са чланом  67. став (1) тачка 1) 
Правилника о раду. 

Уговор о раду за директора од 31.01.2017. године и од 01.08.2018. године по 
основу дефинисане плате, закључени су без одлуке о давању овлашћења и 
сагласности Управног одбора Агенције, што није у складу са чланом 17. став (1) 
тачка 12) Статута Агенције. 

Исплаћена су средства на име накнаде трошкова превоза по посебној одлуци у 
износу од 67.924 КМ, линеарно свим запосленим радницима и пензионерима, што 
није у складу са чланом 72. став (1) тачка 2) Правилника о раду.  
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Пензионисаном раднику исплаћена је укупна отпремнина у већем износу од 
прописаног чланом 73. став (1) тачка 1) Правилника о раду, којим је дефинисан 
износ отпремнине у висини три просјечне нето плате радника. 

Као што је наведено под тачком 6.2.1.2. извјештаја: 

Није вршена уплата средстава из благајне на жиро рачун Агенције, што није у 
складу са чланом 8. став (1) Уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем. 

Одговорност руководства за усклађеност 

Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, 
директор је такође одговоран да осигура да су активности, финансијске 
трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима у складу са 
прописима којима су регулисане.  

Одговорност ревизора за ревизију усклађености 

Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша 
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности, 
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у 
свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. 
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили 
ревизијске доказе о томе да ли је пословање Агенције за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге Бања Лука, обухваћено према дефинисаним 
критеријумима, усклађено са законским и другим прописима. Процедуре 
подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са законима и 
прописима који регулишу пословање Агенције за посредничке, информатичке и 
финансијске услуге Бања Лука. 

 

Бања Лука, 19.11.2019. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се директору 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) признавање, вредновање и евидентирање имовине врши у складу са 
чланом 3. и 12. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном 
оквиру за привредна друштва, задруге друга правна лица и предузетнике, 
параграфом 8 –17. и 21 - 23. МРС 38 - Нематеријална имовина, параграфом 
6-12. МСФИ – 5 Стална имовина која се држи за продају и престанак 
пословања и параграфом 16. МРС 40 Инвестиционе некретнине; 

3) ванбилансна евиденција  води у складу са чланом 62. и 63. Правилника о 
контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, 
задруге друга правна лица и предузетнике; 

4) биланс новчаних токова сачињава у складу са одредбама параграфа 10. 
МРС 7 – Извјештај о токовима готовине и Правилником о садржини и форми 
образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга 
правна лица и предузетнике; 

5) у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањују информације у 
складу са захтјевима МРС 1 – Презентација финансијских извјештаја.  
 

Препоруке везане за усклађеност пословања 

Препоручује се директору да обезбиједи да се: 

1) поступци јавних набавки проводе у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама; 

2) за обрачун плата за запослене изврши усклађивање износа плате прије 
опорезивања наведених у уговорима о раду са Одлуком о утврђивању 
коефицијената радних мјеста донесеном у августу 2018. године; 

3) увећање плата радника по основу радног стажа врши у складу са чланом  
67. став (1) тачка 1) Правилника о раду; 

4) накнада трошкова превоза радницима који остварују право на накнаду врши 
према члану 72. став (1) тачка 2) Правилника о раду;  

5) отпремнина за одлазак у пензију, радницима који су остварили право на 
исплату отпремнине, врши  у складу са чланом 73. став (1) тачка 1)  
Правилника о раду; 

6) благајничко пословање усклади са чланом 8. Уредбе о условима и начину 
плаћања готовим новцем; 

7) изврши усаглашавање вриједности укупног капитала евидентираног у 
пословним евиденцијама Агенције са капиталом регистрованом у судском 
регистру. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

 

Као критеријуме код ревизије усклађености пословања користили смо следеће 
прописе: 
 

 Закон о Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге, 

 Закон о раду, 

 Закон о фискалној одговорности у Републици Српској, 

 Закон о јавним набавкама, 

 Закон о доприносима, 

 Закон о порезу на доходак, 

 Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању 
инвалида, 

 Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске, 

 Закон о унутрашњем платном промету, 

 Правилник о примјени закона о порезу на доходак, 

 Правилник о начину и поступку остваривања права на ослобађање и 
умањење пореске основице пореза на доходак, 

 Правилник о условима и начину обавјештавања, обрачунавању и уплати 
доприноса, 

 Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста, 

 Правилник о раду, 

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

 Уредба о условима и плаћању готовим новцем. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука (у даљем 
тексту: Агенција) је основана Одлуком Владе Републике Српске од 28.12.2000. 
године. Закон о Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге 
донесен је 27.10.2005. године („Службени гласник Републике Српске“, број 96/05), 
са измјенама Закона о Агенцији посредничке, информатичке и финансијске услуге 
које су донесене је 02.08.2010. и 09.08.2013. године („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 74/10 и 68/13). Законом о Агенцији регулисан је статус, дјелатност, 
управљање, руковођење, овлашћења и финансирање Агенције.  

Послови Агенције су прописани чланом 4. Закона о Агенцији за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге, а односе се на: вођење регистра 
финансијских извјештаја; контролу, пријем и обраду података; вођење регистра 
пољопривредних газдинстава; вођење и евидентирање обавеза Републике Српске 
по основу старе девизне штедње; издавање извода из регистра и преписа других 
јавних прихода; успостављање и вођење Јединственог регистра рачуна у банкама 
правних и физичких лица; чување и дистрибуција мјеница у име и за рачун 
Министарства финансија Републике Српске и вођење једношалтерског система 
регистрације привредних субјеката. 

Агенција има својство правног лица. Органи Агенције су Управни одбор као орган 
управљања и директор који руководи Агенцијом и одговоран је за њен рад.  

Агенција је самостална и непрофитна организација, а  сједиште Агенције је у Бања 
Луци, улица Вука Караџића 6. Агенција је обвезник индиректних пореза. 

Средства за пословање остварују се из прихода које Агенција оствари својим 
пословањем. Финансијско пословање Агенције се обавља преко пословних рачуна 
отворених код пословних банака. Евидентирање пословних промјена у главној 
књизи Агенције врши се у складу са Правилником о контном оквиру и садржини 
рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
предузетнике („Службени гласник Републике Српске“, број 106/15). 

У складу са чланом 20. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 98/05 и 20/14), Главној служби за 
ревизију јавног сектора Републике Српске је 02.12.2019. године достављен 
Приговор на Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији Агенције за 
посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука за период од 01.01–
31.12.2018. године, број РВ062-19 од 19.11.2019. године.  

Наведени приговор је достављен у законом прописаном року за достављање 
примједби. Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је са 
дужном пажњом размотрила изнесене примједбе на мишљење о финансијским 
извјештајима и на мишљење о усклађености пословања и оцијенила да су таквог 
карактера да не могу утицати на налазе и закључке, нити на дато мишљење.  

Препоруке дате у овом извјештају, у циљу њиховог наглашавања, болдоване 
су и писане италик словима.  
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2. Провођење препорука из претходног извјештаја 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске вршила је финансијску 
ревизију Агенције за 2009. годину (РВ049-10).  Ревизорским извјештајем директору 
Агенције је дато пет препорука. 

Због протока времена од претходне ревизије у току провођења поступка ревизије 
није вршена провјера статуса датих препорука.  

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Претпоставке за функционисање система интерних контрола Агенције су 
дефинисане Статутом Агенције, Правилником о организацији и систематизацији 
радних мјеста у Агенцији, Правилником о раду и другим интерним актима.  

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста и Одлуком  о 
измјенама и допунама наведеног правилника, Одлукама о утврђивању 
коефицијената радних мјеста (двије одлуке) дефинисана је унутрашња 
организација и систематизација радних мјеста, организационе јединице унутар 
Агенције, њихов дјелокруг рада, степен школске спреме, потребно знање и 
способност и други услови за рад на одређеном радном мјесту, као и утврђивање 
послова и радних задатака радног мјеста и коефицијенти за обрачун плата 
запослених радника у Агенцији. Правилником о организацији и систематизацији 
радних мјеста у Агенцији који је донесен 2012. године, у оквиру услова за 
обављање посла нису наведена занимања која запослени треба да имају у оквиру 
степена школске спреме, као и посебни услови радних мјеста које поједини 
запослени требају да испуњавају. Наведеним правилником је систематизовано 105 
радних мјеста са 146 извршилаца. 

На дан 31.12.2018. године у Агенцији су била запослена 122 извршиоца, 110 
запослених на неодређено вријеме, шест запослених на одређено вријеме и  шест 
приправника.   

У току 2018. године у Агенцији нису предузимане активности у поступку 
успостављања и спровођења система финансијког управљања и контроле у складу 
са Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16), као и у складу са 
Упутством о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског 
управљања и контроле („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16) и 
измјене интерних правила и процедура у циљу унапређења система финансијског 
управљања и контроле. Није донесен Правилник о систему интерних контрола и 
интерних контролних поступака. 

Недостаци система интерних контрола присутни су и код контроле 
књиговодствених исправа (фактура), на начин да фактуре  нису потписане од 
стране лица која су одговорна за контролу књиговодствених исправа, нити од 
стране одговорног лица у Агенцији, чиме није потврђена исправност и потпуност 
књиговодствених исправа, што није у складу са чланом 9. став (3) и (4) Закона о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 94/15). 

Попис средстава и извора средстава на дан 31.12.2018. године није извршен у 
складу са чланом 2. став (1), тачке 1) и 5), чланом 15. став (3), чланом 17. став (7) и 
(8), чланом  20. став (1), (2), (5), (6) и (7) и чланом 21. став (1) Правилника о начину 
и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза („Службени гласник Републике Српске“, број 45/16), јер: 
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 Елаборатом о попису нису обухваћене хартије од вриједности - мјенице на 
залихама, као и нематеријална имовина – софтвери; 

 нису извршене припремне радње за обављање пописа (пописне листе 
сталних средстава нису ажуриране, садрже средства која су у претходном 
периоду искњижена из пословних евиденција); 

 прије пописа нису извршена усаглашавања имовине и обавеза (у 
напоменама уз финансијске извјештаје нису објелодањене информације о 
усаглашеним и неусаглашеним салдима имовине и обавеза и разлозима 
неусаглашавања); 

 пописне листе нису датиране и овјерене од стране одговорног лица (у 
Пословној јединици – Централа Бања Лука, нису потписане од чланова 
пописне комисије нити од стране овлашћеног лица, док пописне листе 
Пословних јединица Требиње и Бијељина нису потписане од стране 
овлашћених лица); 

 у извјештају о попису нису објелодањени подаци о датуму почетка и 
завршетка пописа, подаци о стручној и професионалној квалификацији као и 
о радном ангажману лица ангажованих на попису, 

 Елаборат о попису не садржи преглед вриједносних разлика између 
стварног и књиговодственог стања пописаних потраживања и обавеза. 

Препоручује се директору Агенције да обезбиједи да се попис имовине и 
обавеза врши у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и 
обавеза. 

Сходно наведеном и у даљим налазима извјештаја, успостављени систем 
интерних контрола није функционисао на начин да у потпуности обезбиједи 
истинито и фер извјештавање и усклађеност пословања са важећим законима и 
прописима.   

4. Набавке 

Агенција је планом јавних набавки и измјенама плана јавних набавки  за 2018. 
годину (двије измјене), планирала провођење укупно девет поступака јавних 
набавки процијењене вриједности од 315.500 КМ без пореза на додату вриједност 
(у даљем тексту: ПДВ-а), и то за: набавку услуга (18.000 КМ), роба (97.500 КМ), 
радова (200.000 КМ). Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2018. годину није 

донесена од стране Управног одбора Агенције. У плану јавних набавки није 

појединачно наведен предмет јавне набавке са процјеном вриједности за 
одговарајуће поступке јавне набавке како је то дефинисано чланом 15. став (1) 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14). 

Од укупно планираних набавки за 2018. годину у вриједности од 315.500 КМ без 
ПДВ-а, Агенција је провела 15 поступака вриједности од 136.786 КМ без ПДВ-а што 
је 43% у односу на укупно планирану вриједност набавки за 2018. годину. Проведен 
је један конкурентски захтјев уговорене вриједности 31.566 КМ са Анексом уговора 
од 3.134 КМ, једанаест директних споразума уговорене вриједности 42.204 КМ и 
два преговарачка поступка без објаве обавјештења уговорене вриједности 59.883 
КМ.  

Ревизија је узорком обухватила проведене набавке укупне вриједности од 111.663 
КМ без ПДВ-а или 82% од укупно реализованих поступака јавних набавки.  
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Увидом у документацију проведених поступака (један конкурентски захтјев са 
анексом уговора, два преговарачка поступка без објаве обавјештења, три поступка 
проведена путем директног споразума) уочене су значајне неправилности у 
примјени Закона о јавним набавкама, и то: 

 преговарачки поступци без објаве обавјештења (набавка рачунарске 
опреме: рачунари, тастатуре, преносни рачунари, скенери, штампачи) нису 
проведени у складу са чланом 21. став (1) тачка а) и б) Закона о јавним 
набавкама, јер преговарачком поступку није претходио отворени или 
ограничени поступак јавне набавке; 

 чланови комисије нису потписали изјаве о непристрасности и повјерљивости 
и није донесен пословник о раду комисије, што није у складу са чланом 7. 
став (4) и чланом 9. став (2) Правилника о успостављању и раду комисије за 
набавке („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 103/14). 

 код двије набавке проведене путем директног споразума (набавка комоде са 
маском и пулта са шалтерима у износу од 11.090 КМ) извршено је дијељење 
јавних набавки, што није у складу са чланом 15. став (6) Закона о јавним 
набавкама; 

 за трошкове репрезентације  у земљи у износу од 19.370 КМ нису планирани и 
проведени поступци јавних набавки, што није у складу са чланом 8. став (1) 
Закона о јавним набавкама; 

 Агенцији за јавне набавке нису достављани извјештаји о поступцима јавних 
набавки, што није у складу са чланом 75. став (1) Закона о јавним набавкама. 

Препоручује се директору да обезбиједи да се поступци јавних набавки 
проводе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.  

5. Припрема и доношење плана пословања и финансијског 
плана 

Управни одбор је 28.12.2017. године усвојио Програм рада и Финансијски план 
Агенције за 2018. годину у складу са чланом 8. Закона о Агенцији за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге и чланом 17. Статута Агенције. Влада 
Републике Српске је закључком од 29.03.2018. године прихватила План рада и 
финансијски план Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге за 
период 01.01-31.12.2018. године. 

Усвојеним финансијским планом Агенције планирани су приходи из редовног 
пословања у износу од 2.982.000 КМ, а односе се на приходе од: продаје 
финансијских извјештаја 390.000 КМ, дистрибуције мјеница 180.000 КМ, регистра 
пољопривредних газдинстава 690.000 КМ, пријема завршних обрачуна правних 
лица и предузетника 1.192.000 КМ, регистра старе девизне штедње 70.000 КМ, 
закупа пословних простора 140.000 КМ, јединственог регистра рачуна 80.000 КМ, 
осталих прихода (књижице СДШ, остале потврде) 30.000 КМ, регистрације 
привредних субјеката 140.000 КМ, бонитета 50.000 КМ и осталих прихода 20.000 
КМ.    

Трошкови Агенције планирани су у износу од 2.971.600 КМ, а односе се на 
трошкове: материјала 40.000 КМ, горива и енергије 108.500 КМ, бруто зарада, 
накнада члановима управног одбора и осталих личних примања 2.453.000 КМ, 
транспортних услуга 64.000 КМ, одржавања 20.000 КМ, закупа 30.000 КМ, рекламе 
10.000 КМ, комуналних услуга 15.000 КМ; амортизације 140.000 КМ, непроизводних 
услуга 35.000 КМ, репрезентације 15.000 КМ, премија осигурања 7.000 КМ и 
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платног промета, чланарина, накнада, осталих пореза и осталих трошкова 34.100 
КМ. 

У складу са усвојеним финансијским планом за 2018. годину Агенција је планирала 
вишак прихода над расходима у износу од 11.000 КМ. 

Усвојеним Финансијским планом за период 01.01-31.12.2018. године планирана су 
и инвестициона улагања у износу од 261.500 КМ (опрема за ИТ сектор 61.500 КМ и 
реновирање и кречење пословних објеката 200.000 КМ).  

6. Финансијски извјештаји 

Финансијски извјештаји Агенције приказани су у формату који је прописан 
Правилником о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник 
Републике Српске“, број 63/16). 

6.1. Биланс успјеха 

6.1.1. Приходи 

Укупни приходи су исказани у износу од 3.051.952 КМ и односе се на пословне 
приходе,  финансијске приходе и остале приходе. У односу на план приходи су 
више остварени за 2%. 

Пословни приходи су исказани у износу од 3.028.815 КМ, односе се на приходе од 
продаје учинака на домаћем тржишту, на иностраном тржишту и остале пословне 
приходе. 

Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту су исказани у износу од 
2.865.808 КМ. Најзначајнији приходи остварени су: у износу од 1.251.833 КМ од 
услуга обраде финансијских извјештаја правних лица и предузетника, у износу од 
690.000 КМ од вођења регистра пољопривредних газдинстава у Републици Српској 
у складу са Уговором о вођењу Регистра пољопривредних газдинстава и Регистра 
корисника подстицајних средстава у Републици Српској, закљученог 06.12.2016. 
године са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске, у износу од 361.127 КМ од „продаје финансијских извјештаја“, у износу од 
175.211 КМ од продаје мјеничних образаца у складу са Уговором о дистрибуцији 
мјеница, закљученог 05.12.2008. године са Министарством финансија Републике 
Српске. Према наведеном уговору мјенични обрасци се продају по цијено од 5 КМ 
по комаду. Агенција сачињава петнаестодневни обрачун продатих мјеничних 
образаца и средства преноси на рачун Буџета Републике Српске, а на име накнаде 
за извршене услуге  фактурише Министарству финансија Републике Српске 10% 
од износа средстава остварених продајом мјеничних образаца, у износу од 157.148 
КМ од регистрације привредних субјеката и у износу од 79.489 КМ од услуга 
вођења Регистра рачуна старе девизне штедње у складу са Уговором о 
успостављању, редовном ажурирању и одржавању Регистра старе девизне 
штедње у Републици Српској потписаног са  Министарством финансија Републике 
Српске.  

Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту исказани су у износу од 70 
КМ, односе се на услуге давања мишљења о бонитету пословних субјеката.  

Остали пословни приходи су исказани у износу од 162.937 КМ. Односе се на 
приходе од: закупа објеката (148.377 КМ), закупа опреме (1.120 КМ), ЈУ Завода за 
запошљавање Републике Српске по основу рефундација плата приправника у 
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складу са Уговорима о финансирању нето плате приправника са високом стручном 
спремом (8.167 КМ) и рефундација нето плате за вријеме боловања и родитељског 
одсуства од фондова социјалне сигурности (5.273 КМ).  

Финансијски приходи су исказани у износу од 871 КМ и односе се на приходе од 
камата. 

Остали приходи су исказани у износу од 22.266 КМ, највећим дијелом у износу од 
21.812 КМ односе се на приходе по основу укидања резервисања. У складу са 
чланом 28. став (6) Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном 
оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, у току 
2018. године извршена су резервисања за накнаде и бенифиције запослених 
(отпремнине), које се исплаћују у складу са стеченим правима у току трајања и 
након престанка запослења, у укупном износу од 50.000 КМ. 

6.1.2. Расходи 

Укупни расходи су исказани у износу од 2.897.285 КМ. Односе се на пословне 
расходе, финансијске расходе и остале расходе. У односу на планиране расходе 
нижи су за 2,5%. 

Пословни расходи су исказани у износу од 2.873.602 КМ. Односе се на трошкове 
материјала, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове 
производних услуга, трошкове амортизације и резервисања и нематеријалне 
трошкове. 

Трошкови материјала су исказани у износу од 135.264 КМ. Односе се на исказане 
трошкове набавне вриједности: ауто гума, ситног инвентара, материјала  и 
резервних дијелова, канцеларијског и осталог материјала (34.066 КМ) и трошкове 
горива и енергије (101.198 КМ).  

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су исказани у износу 
од 2.299.744 КМ. Односе се на трошкове бруто зарада и бруто накнада зарада и 
осталих личних расхода. 

У 2018. години доношењем Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на 
доходак („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 у 
којима је садржан и порез на лична примања.  

Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада су исказани у износу од 1.884.230 
КМ (бруто зараде 1.854.380 КМ и бруто накнаде 29.850 КМ).  

Обрачун плата до августа 2018. године у Агенцији је вршен на основу утврђених 
коефицијената за радна мјеста према члану 31. Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста Агенције и Одлуци о утврђивању коефицијената 
нових радних мјеста од 28.02.2014. године. Обрачун плата од августа 2018. године 
вршен је сходно измјенама Закона о раду и Закона о порезу на доходак према 
уговорима о раду запослених којима је утврђен износ плата прије опорезивања 
порезом на доходак, који нису усклађени са Одлуком о утврђивању коефицијената 
радних мјеста од 01.08.2018. године. У Одлуци о утврђивању коефицијената 
радних мјеста за запослене у Агенцији, измијењена је одредба члана 1. којом су 
утврђени коефицијенти за систематизована радна мјеста на начин да је извршен 
прерачун коефицијената у којима је садржан порез на доходак. Прерачун 
коефицијената у којима је садржан порез на лична примања извршен је на нижем 
нивоу од утврђене стопе пореза и није усклађен са исказаном нето платом прије 
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опорезивања дефинисаном у уговорима о раду запослених, при чему се основна 
плата прије опорезивања за пуно радно вријеме на може утврдити тако што се 
цијена рада помножи коефицијентом у којем је урачунат порез, из разлога ниже 
прерачунатих коефицијената.  

Увећање плата свим запосленим радницима по основу минулог рада вршено је по 
стопи 0,5% за сваку годину радног стажа, што није у складу са чланом  67. став (1) 
тачка 1) Правилника о раду, којим је дефинисано да радник има право на увећање 
плате за сваку годину радног стажа до навршених 25 година 0,3%, а од 25 година 
за сваку годину радног стажа по стопи од 0,5%. 

Обрачун плате директора Агенције је вршен према закљученом Уговору о правима 
и обавезама и о раду на неодређено вријеме директора Агенције од 27.12.2011. 
године до августа 2018. године. Нови уговор о раду директора закључен је 
31.01.2017. године, којим је увећана плата директора. Увећана плата није 
обрачунавана у складу са закљученим уговором о раду у периоду од 01.02.2017. до 
31.08.2018. године. Уговором о раду директора закљученим 01.08.2018. године 
стављен је ван снаге Уговор о раду директора од 31.01.2017. године, те је разлика 
плата за деветнаест мјесеци у износу од 10.582 КМ исплаћена у четири рате уз 
плате за септембар, октобар, новембар и децембар 2018. године. 

Уговор о раду за директора од 31.01.2017. године и од 01.08.2018. године по 
основу дефинисане плате, закључени су без одлуке о давању овлашћења и 
сагласности Управног одбора Агенције, што није у складу са чланом 17. став (1) 
тачка 12) Статута Агенције. Наведеним чланом Статута је прописано да Управни 
одбор одређује плату директора агенције. 

Трошкови бруто накнада (29.850 КМ) односе се на накнаде члановима Управног 
одбора исплаћиване према  Одлуци о висини накнаде за рад чланова Управног 
одбора Агенције од 29.11.2016. године. 

Остали лични расходи су исказани у износу од 415.514 КМ. Односе се на помоћи 
запосленим у складу са прописима о раду (12.569 КМ), трошкове запослених на 
службеном путу (8.870 КМ) и трошкове бруто осталих личних расхода: превоза 
запослених (86.866 КМ), накнада топлог оброка запослених (270.415 КМ), уговора о 
дјелу (35.253 КМ) и осталих накнада  (1.540 КМ).  

Помоћи запосленим у складу са прописима о раду вршене су: за случај смрти 
члана уже породице, дуготрајне болести запослених, дуготрајне болести члана 
породице запослених у износу 11.350 КМ, према поднесеним појединачним 
захтјевима радника и приложене одговарајуће документације и донесеним 
одлукама, у складу са чланом 74.  Правилника о раду.   

Накнада трошкова превоза код доласка на посао и повратка са посла је исказана у 
износу од 86.866 КМ. Односи се на исплату трошкова превоза свим запосленим 
радницима и приправницима који су остваривали право на накнаду  у износу од 
18.942 КМ (исплаћивана накнада током читаве године у висини пуне цијене 
мјесечне карте у јавном превозу) у складу са чланом 72. став (1) тачка 2) 
Правилника о раду и накнадом трошкова превоза дефинисаних Одлуком о накнади 
трошкова превоза од 19.04.2018. године, којом је наведено да се утврђују новчана 
средства у износу до 70.000 КМ за трошкове превоза радницима Агенције за 2018. 
годину која ће се исплатити у двије рате у току године. Накнада трошкова превоза 
по посебној одлуци исплаћена је у укупном износу од 67.924 КМ, у априлу 2018. 
године у износу од 55.124 КМ, линеарно свим запосленим (113) по 465 КМ, једном 
пензионеру у износу од 2.095 КМ и по посебној одлуци износ од 484 КМ и други дио 
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у децембру 2018. године у износу од 12.800 КМ, линеарно од по 100 КМ за 
запослене раднике (117), приправнике (5) и за шест пензионисаних радника, што 
није у складу са чланом 72. став (1) тачка 2) Правилника о раду. Наведено 
примање има карактер личног примања и на исто нису обрачунати порези и 
доприноси, што није у складу са чланом 3. став (1) тачка 1) Закона о порезу на 
доходак („Службени гласник Републике Српске“, број: 60/15, 5/16 и 66/18). 

Остале накнаде запосленим и физичким лицима исказане су у износу од 35.253 
КМ. Највећим дијелом се односе на бруто накнаду по основу уговора о ауторском 
дјелу (26.106 КМ). У току 2018. године са једним извршиоцем закључен је Уговор о 
ауторском дјелу на доради методологије за изградњу новог модела за процјену 
бонитета пословних субјеката примјеном мултивариационих алата. 

За шест радника који су испунили услов за одлазак у старосну пензију у току 2018. 
године је исплаћена отпремнина у износу од 24.198 КМ, док су за четворо 
запослених који су испунили услов за одлазак у старосну пензију у децембру 2018. 
године донесена рјешења за исплату отпремнина у износу од 10.973 КМ у којим је  
наведено да ће се исплата отпремнина извршити приликом исплате плате. У 
априлу 2018. године у складу са донесеном Одлуком од 20.04.2018. године  
пензионисаном раднику Агенције исплаћена је накнада у износу 3.990 КМ на име 
разлике отпремнине, а истом је припадајућа отпремнина исплаћена у  укупно 
дефинисаном износу од 4.014 КМ у фебруару 2018. године према донесеном 
рјешењу о исплати отпремнине због испуњавања услова за одлазак у старосну 
пензију. Укупно исплаћени износ отпремнине од 8.004 КМ је већи од дефинисане 
отпремнине у висини три просјечне нето плате радника за износ од 3.990 КМ, што 
није у складу са чланом 73. став (1) тачка 1) Правилника о раду Агенције. 

Препоручује се директору да обезбиједи да се: 

 за обрачун плата запосленим изврши усклађивање износа плате 
прије опорезивања наведених у уговорима о раду са Одлуком о 
утврђивању коефицијената радних мјеста донесеном у августу 
2018. године; 

 увећање плата радника по основу радног стажа врши у складу са 
чланом  67. став (1) тачка 1) Правилника о раду; 

 накнада трошкова превоза радницима који остварују право на 
накнаду врши према члану 72. став (1) тачка 2) Правилника о раду, и  

 отпремнина за одлазак у пензију, радницима који су остварили право 
на исплату отпремнине, врши  у складу са чланом 73. став (1) тачка 
1)  Правилника о раду. 

Трошкови производних услуга су исказани у износу од 162.657 КМ. Односе се на 
трошкове: транспортних и ПТТ и осталих услуга (61.978 КМ), услуга текућег 
одржавања основних средстава (30.735 КМ), закупа објеката (31.703 КМ), рекламе 
и пропаганде и спонзорства (11.246 КМ) и осталих услуга (26.995 КМ). 

Трошкови амортизације и резервисања су исказани у износу од 193.114 КМ. 
Односе се на обрачунату амортизацију у износу од 143.114 КМ, и то: грађевинских 
објеката (95.508 КМ), постројења и опреме (46.106 КМ) и грађевинских објеката 
намијењених продаји (1.500 КМ). Обрачун амортизације грађевинских објекта 
намијењених продаји није у складу са параграфом 25. МСФИ 5 – Стална имовина 
која се држи за продају и престанак пословања. Амортизација је обрачуната 
линераном методом на основу процијењеног вијека трајања сталних средстава. 
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Трошкови резервисања исказани су у износу од 50.000 КМ. У децембру 2018. 
године извршено је резервисање за накнаде и бенифиције запослених 
(отпремнине) које се исплаћују у складу са стеченим правима након престанка 
запослења, у складу са чланом 28. став (6) Правилника о контном оквиру и 
садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна 
лица и предузетнике. 

Нематеријални трошкови су исказани у износу од 71.986 КМ. Односе се на 
трошкове непроизводних услуга (29.739 КМ), репрезентације (22.195 КМ), премија 
осигурања (5.273 КМ), платног промета (7.479 КМ), чланарина организацијама и 
удружењима (4.282 КМ) и осталих нематеријалних трошкова (3.018 КМ). 

Исказани  нематеријални трошкови највећим дијелом се односе на евидентиране 
трошкове по основу непроизводних услуга (стручног образовања и усавршавања, 
ISSO стандарда, трошкова ревизије, одржавања чистоће). Код трошкова 
репрезентације највећи дио чине трошкови поклона од 10.917 КМ, који се односе на 
купљене поклон бонове и трошкова угоститељских услуга од 7.558 КМ. Одлуком 
директора од 03.01.2018. године одобрена су новчана средства за набавку поклон 
бонова у укупном износу од 10.000 КМ. Поводом новогодишњих и осмомартовских 
празника у 2018. години извршена је набавка поклон бонова у износу од 8.100 КМ, 
који су додјељени екстерним корисницима на име поклона. Трошкови по основу 
репрезентације дефинисани су Правилником о коришћењу средстава за 
репрезентацију од 20.08.2012. године. Право на коришћење средстава за 
репрезентацију имају директор и лица која он овласти, а висину средстава 
директор одређује у складу са усвојеним Планом рада и расположивим 
финансијским средствима на годишњем нивоу.  

Трошкови пореза и доприноса исказани су у износу од 10.837 КМ. 

Финансијски расходи су исказани у износу од 44 КМ, односе се на расходе 
камата.  

Остали расходи су исказани у износу од 23.639 КМ и највећим дијелом у износу од 
17.255 КМ односе се на расходе по основу отписа потраживања, док се у износу од 
6.268 КМ односе на остале непоменуте расходе. 

6.1.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха Агенције на дан 31.12.2018. године, укупни приходи су исказани 
у износу од 3.051.952 КМ, укупни расходи у износу од 2.897.285 КМ и нето добитак 
у износу од 154.667 КМ. С обзиром на утврђене неправилности у финансијским 
извјештајима по основу непризнавања губитка од обезврјеђења вриједности 
пословног простора намијењеног продаји, исказани финансијски резултат, односно 
нето добитак периода  је прецијењен најмање за износ од 141.596 КМ. 

6.2. Биланс стања 

У Извјештају о финансијском положају Агенције на дан 31.12.2018. године исказана 
је уравнотежена вриједност укупне активе и пасиве у износу од 23.485.611 КМ. 
Ревизијом утврђена укупна актива и пасива прецијењене су у најмањем износу од 
141.596 КМ због непризнавања губитка од обезврјеђења вриједности пословног 
простора намијењеног продаји. 

6.2.1. Актива 

Укупна актива исказана је у износу од 26.915.700 КМ бруто вриједности, исправке 
вриједности од 3.430.089 КМ и нето вриједности од 23.485.611 КМ. Односи се на 
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пословну активу и ванбилансну активу. Нето вриједност пословне активе односи се 
на вриједност сталних средстава и текућих средстава. 

6.2.1.1. Стална средства 

Стална средства су исказана у износу од 11.047.903 КМ бруто вриједности, 
исправке вриједности од 3.417.910 КМ и нето вриједности од 7.629.993 КМ. Односе 
се на вриједност земљишта, грађевинских објеката, постројења и опреме, улагања 
на туђим некретнинама постројењима и опреми и дугорочних финансијских 
пласмана. 

Нематеријална имовина није призната у складу са параграфом 8 –17. и 21 - 23. 
МРС 38 - Нематеријална имовина, као и са чланом 3. Правилника о контном оквиру 
и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна 
лица и предузетнике. У оперативној употреби у Агенцији се налазе софтверски 
пакети који нису евидентирани у помоћним евиденцијама као ни у главној књизи 
Агенције, који су интерно генерисани, купљени или у складу са уговорним односом 
о пружању одређених врста услуга добијени на коришћење (Апликативни софтвери 
за регистар: финансијских извјештаја; бонитета; старе девизне штедње; жиро 
рачуна; јавних предузећа; пољопривредних газдинстава; апартмана; пословних 
субјеката; предузетника; за рачуноводство; backup података; обраду ПВН 
извјештаја и други софтвери).  

Препоручује се директору да обезбиједи да се изврши одговарајућа анализа 
и признавање расположивих софтверских пакета који се налазе у 
оперативној употреби у Агенцији, који су стечени по различитим основама 
у претходном периоду. 

Земљиште вриједност земљишта исказана је у износу од 36.189 КМ набавне и 
нето вриједности, односи се на вриједност земљишта Агенције у: Приједору 12.005 
КМ, Требињу 16.440 КМ, Зворнику 3.840 КМ и Модричи 3.903 КМ.   

Грађевински објекти  исказани су у износу бруто вриједности од 7.550.211 КМ, 
исправке вриједности од 494.069 КМ и нето вриједности од 7.056.142 КМ. Односе 
се на пословне просторе и остале објекте  пословних јединица  Агенције у: Бања 
Луци 1.139.972 КМ, Бијељини 49.217 КМ, Добоју 545.191 КМ, Приједору 1.425.162 
КМ, Требињу 571.698 КМ, Зворнику 882.273 КМ, Градишкој 997.673 КМ, Модричи 
659.874 КМ и Источном Сарајеву 785.082 КМ.  

У складу са донесеном Одлуком Управног одбора Агенције од 30.11.2017. године о 
продаји пословне зграде Агенције у Приједору у билансним евиденцијама Агенције 
у 2018. години није извршена рекласификација са конта грађевинских објеката на 
конто грађевински објекти намијењени продаји, што није у складу са параграфом 6-
12. МСФИ – 5 Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања и 
чланом 12. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за 
привредна друштва, задруге друга правна лица и предузетнике, чиме је позиција 
грађевинских објеката прецијењена за износ од 1.407.596 КМ, а потцијењена 
позиција грађевинских објеката намјењених продаји за износ од 1.266.000 КМ и 
позиција обезврјеђење некретнина, постројења и опреме за износ од 141.596 КМ. 

Дио имовине Агенције који је у складу са уговорима о закупу (пословни објекти – 30 
уговора) дат под оперативни (пословни) закуп, није исказан као инвестициона 
имовина, што није у складу са параграфом 16. МРС 40 Инвестиционе некретнине. 

Препоручује се директору Агенције да обезбиједи да се изврши 
рекласификација грађевинских објеката намјењених продаји, као и дијела 
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пословних објеката у власништву Агенције који су дати под оперативни 
(пословни) закуп. 

Постројења и опрема исказани су у износу бруто вриједности од 2.426.858 КМ, 
исправке вриједности 2.244.791 КМ и нето вриједности 182.067 КМ. Односе се на 
постројења и опрему пословних јединица  Агенције у: Бања Луци 122.524 КМ, 
Бијељини 4.975 КМ, Добоју 2.622 КМ, Приједору 2.334 КМ, Требињу 7.276 КМ, 
Зворнику 13.672 КМ, Градишкој 15.424 КМ, Модричи 4.620 КМ и Источном Сарајеву 
8.620 КМ.  

Вриједност постројења и опреме у ревидираној години повећана је по основу нових 
набавки у износу од 97.123 КМ (опрема ПТТ саобраћаја 3.017 КМ; остала опрема 
4.335 КМ; опрема за загријавање, вентилацију и одржавање просторија 3.843 КМ; 
рачунарска опрема 72.502 КМ и канцеларијски намјештај 13.426 КМ).  

Вриједност постројења и опреме у ревидираној години смањена је по основу 
отписа у укупном износу од 352.587 КМ набавне вриједности, 352.471 КМ исправке 
вриједности и 116 КМ нето вриједности, у складу са Одлуком Управног одбора од 
27.02.2019. године о усвајању Извјештаја о извршеном попису имовине Агенције са 
стањем на дан 31.12.2018. године. 

Дугорочни финансијски пласмани исказани су у износу од 995.108 КМ бруто 
вриједности, 679.050 КМ исправке вриједности и 316.058 КМ нето вриједности. 
Односе се на дугорочне кредите у земљи и остале дугорочне финансијске 
пласмане.  

Дугорочни кредити у земљи исказани су у износу од 383.812 КМ бруто 
вриједности, 278.757 КМ исправке вриједности и 105.055 КМ нето вриједности.  

Остали дугорочни финансијски пласмани исказани су у износу од 611.296 КМ 
бруто вриједности, 400.293 КМ исправке вриједности и 211.003 КМ нето 
вриједности.  

Дугорочни кредити у земљи и остали дугорочни финансијски пласмани односе се 
на одобрене дугорочне кредите радницима Службе за платни промет за 
индивидуално рјешавање стамбених потреба и дугорочни депозит у складу са 
Уговором о комисионом депозиту од 01.07.2000. године закљученог са Развојном 
банком а.д. Бања Лука и анексима уговора од 15.02.2001. и 25.05.2001. године, 
односно Уговора о комисионом депозиту од 25.03.2003. године, закљученог између 
Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука и 
Развојне банке југоисточне Европе а.д. Бања Лука и анекса уговора од 29.09.2003. 
године, 02.02.2005. године, 02.11.2009. године и 12.01.2012. године на укупан износ 
од 3.013.600 КМ, са роком доспијећа до 31.12.2035. године. Ризик наплате кредита 
сноси банка.  

Анексом IV Уговора о комисионом депозиту договорено је да се износ наплаћених 
средстава по основу комисионог депозита у току године, након извршене наплате 
од корисника кредита, уз наплату 2% на име покрића трошкова комисиона, враћа 
Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге сваког 31.12. 
почевши од 2012. године до 2035. године. На дан 31.12.2018. године извршен је 
поврат комисионог депозита у износу од 130.592 КМ.  

Исправка вриједности дугорочних пласмана извршена је у периоду 2011 – 2013. 
године у укупном износу од 679.050 КМ. У писаном образложењу достављеном од 
Агенције (исправка датих кредита у  износу од 278.757 КМ и исправка депозита у  
износу од 400.293 КМ по основу обезвређења)  исправка вриједности потраживања 
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се односи на исправку вриједности пласираних кредита путем депозита код НЛБ 
Развојне банке и кредита пласираних од стране Агенције из ранијег Фонда 
заједничке потрошње. Наведена исправка се односи на кредите чији је рок наплате 
доспио, а нису наплаћени. Одлуком директора од 16.01.2015. године је утврђено да 
се исправка потраживања односи на ненаплаћена потраживања по основу 
пласираних кредита старијих од годину дана. 

6.2.1.2. Текућа средства 

Текућа средства су исказана у нето износу од 2.551.187 КМ, а чине их залихе, 
стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји, 
краткорочна потраживања, краткорочни пласмани и готовина. 

Залихе, стална средства и средства обустављеног пословања намјењена 
продаји исказана су у износу од 151.012 КМ бруто вриједности, 3.000 КМ исправке 
вриједности и 148.012 КМ нето вриједности. Односе се на залихе материјала, 
стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји и дате 
авансе. 

Залихе материјала исказане су у нето износу  од 49.877  КМ, односе се на: залихе 
резервних дијелова (41.877 КМ) и залихе алата, инвентара и ХТЗ опреме у 
складишту (8.000 КМ). Признавање и вредновање залиха материјала врши се у 
складу са чланом 8. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном 
оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. 

Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји 
исказана су у износу од 100.000 КМ бруто вриједности, 3.000 КМ исправке 
вриједности и 97.000 КМ нето вриједности. Односе се на вриједност двособног 
стана површине 50,38 м2, који се налази у Бања Луци у насељу Нови Борик бб. 
Одлуком Управног одбора  Агенције од 21.10.2016. године о продаји некретнине - 
стана, одобрена је продаја предметног стана. У пословним евиденцијама Агенције 
извршена је рекласификација са билансне позиције грађевинских објеката на 
билансу позицију грађевински објекти намијењени продаји у износу од 100.000 КМ. 
У току 2017. и 2018. године извршено је умањење вриједности грађевинског објекта 
намијењеног продаји за износ обрачунате амортизације од 3.000 КМ, што није у 
складу са параграфом 25. МСФИ 5 – Стална имовина која се држи за продају и 
престанак пословања. Према наведеном параграфу ентитет не амортизује сталну 
имовину док је она класификована као имовина која се држи за продају. 

Билансна позиција грађевинских објеката намијењених продаји је потцијењена за 
износ од 1.266.000 КМ за вриједност грађевинског објекта – пословне зграде у 
Приједору, који је одлуком Управног одбора Агенције од 30.11.2017. године 
намијењен продаји, а од стране овлашћеног вјештака архитектонско-грађевинске 
струке процијењен у наведеном износу (тачка 6.2.1.1. извјештаја). 

Дати аванси исказани су у износу  од 1.135  КМ, односе се на дате авансе за 
набавку роба и услуга датих М:тел-у Бања Лука (222 КМ) и Андрра д.о.о. Бања Лука 
(913 КМ).  

Краткорочна потраживања, краткорочни пласмани и готовина исказани су у 
нето износу од 2.403.175 КМ, чине их краткорочна потраживања, краткорочни 
финансијски пласмани, готовински еквиваленти и готовина и порез на додату 
вриједност.  
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Краткорочна потраживања исказана су у нето износу од 630.851 КМ, чине их 
потраживања од купаца у земљи, купаца из иностранства и друга краткорочна 
потраживања.  

Потраживања од купаца и земљи (497.758 КМ), највећим дијелом се односе на 
потраживања од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске (402.500 КМ) по основу Уговора о вођењу Регистра 
пољопривредних газдинстава и Регистра корисника подстицајних средстава у 
Републици Српској, закљученог 06.12.2016. године, Министарства финансија 
Републике Српске  (15.045 КМ) од продаје мјеничних образаца у складу са 
Уговором о дистрибуцији мјеница, закљученог 05.12.2008. године и (10.000 КМ)    
по основу  услуга вођења Регистра рачуна старе девизне штедње у складу са 
Уговором о успостављању, редовном ажурирању и одржавању Регистра старе 
девизне штедње у Републици Српској. 

Достављени ИОС од стране Агенције, Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске, односно Агенцији за аграрна плаћања Републике 
Српске, везано за ненаплаћена потраживања по фактурама у укупном износу од 
402.500 КМ (излазне фактуре за период 01.06.2018 - 31.12.2018. године), је од 
стране Министарства односно Агенције за аграрна плаћања у цјелости оспорен. 
Независном конфирмацијом достављеном Министарству, односно Агенцији за 
аграрна плаћања Републике Српске, потврђено је да Министарство на дан биланса 
нема неизмирених обавеза према Агенцији. Увидом у аналитичке картице купца 
(Министарства) на дан 31.12.2018. године утврђено је да Министарство није 
извршило књиговодствено евидентирање достављених фактура на дан 31.12.2018. 
године у укупном износу од 402.500 КМ (седам фактура по 57.500 КМ). Све фактуре 
су достављене на Централни протокол Владе Републике Српске, закључно са 
децембром 2018. године, што је потврђено и пријемним штамбиљем и датумима 
пријема на копијама фактура које су нам достављене од стране Агенције. Агенција 
није у Напоменама уз финансијске извјештаје за период 01.01- 31.12.2018. године 
објелоданила неусаглашена стања потраживања. 

Нeзависним конфирмацијама са Министарством финансија Републике Српске 
потврђени су износи исказаних потраживања по основу дистрибуције мјеница и 
исказаних потраживања по основу ажурирања и одржавања Регистра рачуна СДШ. 

Друга краткорочна потраживања (133.073 КМ), односе се на потраживања од ЈУ 
Завода за запошљавање Републике Српске (5.000 КМ) по основу Уговора о 
финансирању нето плата приправника са високом стручном спремом, од фондова 
социјалне сигурности (5.944 КМ) по основу боловања и родитељског одсуствовања 
и осталих потраживања (122.129 КМ).  

Најзначајнија остала потраживања у износу од 86.184 КМ односе се на 
потраживања по основу проведене Мултилатералне компензације. 

Краткорочни финансијски пласмани исказани су у износу од 302.888 КМ и у 
укупном износу односе се на дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева 
за наплату у периоду до годину дана. 

У току 2018. године извршена је наплата дијела дугорочних финансијских пласмана 
који доспијевају за наплату у периоду до годину дана у износу од 37.688 КМ. На дан 
биланса није вршена процјена наплативости краткорочних финансијских пласмана, 
чиме су краткорочни финансијски пласмани прецијењени у најмањем износу од 
135.762 КМ, док су расходи по основу обезврјеђења имовине потцијењени, што 
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није у складу са чланом 15. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим 
политикама Агенције.  

Готовински еквиваленти и готовина су исказани у износу од 1.463.638 КМ. 
Односе се на новчана средства на рачунима код пословних банака (1.458.184 КМ) 
и новчана средства у благајни (5.454 КМ). Стање новчаних средстава на рачунима 
код пословних банака потврђено је независним конфирмацијама. 

Директор је одлуком од 15.01.2016. године одобрио годишњи лимит потрошње по 
Busines MasterCard отворене код Unicredit Bank d.d. Бања Лука у износу од 15.000 
КМ, док је банка ограничила лимит потрошње на 10.000 КМ, која је коришћена 
највише за остале непроизводне услуге и угоститељске услуге (трошкови 
службеног пута и репрезентације). 

Уплата средстава у благајну врши се од продатих мјеница наплаћених у готовини у 
складу са Уговором о дистрибуцији мјеница, док средства из благајне нису 
уплаћивана на жиро рачун Агенције, што није у складу са чланом 8. став (1) Уредбе 
о условима и начину плаћања готовим новцем („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 86/12 и 10/14).  

Препоручује се директору да обезбиједи да се благајничко пословање 
усклади са чланом 8. Уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем. 

Готовим новцем из благајне се углавном врши исплата аконтација за службена 
путовања запослених, рачуни угоститељских услуга, трошкови горива, трошкови за  
хитне набавке потрошног материјала који су мање вриједности.  

Потраживања за порез на додату вриједност исказана у износу од 5.798 КМ 
односе се на потраживања за више уплаћени порез на додату вриједност.  

6.2.2. Пасива 

Укупна пасива исказана је у износу од 23.485.611 КМ, односи се на пословну 
пасиву и ванбилансну пасиву. Вриједност пословне пасиве односи се на вриједност 
капитала и обавеза. 

6.2.2.1. Капитал 

Вриједност капитала Агенције на дан 31.12.2018. године исказана је у износу од  
9.834.440 КМ, односи се на: основни капитал у износу од 10.000 КМ, законске 
резерве у износу од 1.462 КМ, ревалоризационе резерве у износу од 7.460.543 КМ, 
нераспоређени добитак (вишак прихода над расходима) у износу од 13.402.468 КМ 
и губитак до висине капитала у износу од 11.040.033 КМ.  

Вриједност капитала у судском регистру уписана је у износу од 10.000 КМ 
вриједности државног капитала, док пренесени капитал бивше Службе за платни 
промет, није регистрован у надлежном суду.  

Вриједност исказаног капитала на дан 31.12.2018. године послије извршених 
корекција основног капитала, ревалоризационих резерви, нераспоређеног добитка 
(вишка прихода над расходима) и губитка до висине капитала по налазу ревизије 
износи најмање  9.692.844 КМ.  

Основни капитал исказан је у износу од 10.000 КМ. По налазу ревизије потребно је 
извршити ретроспективну корекцију основног капитала за износ од 23.733.573 КМ, 
због исправке материјално значајне грешке при примјењивању рачуноводствених 
политика из ранијег периода, у складу са параграфом 42. МРС 8 – 
Рачуноводствене политике, промјене рачуноводствених политика и грешке.  
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Законске резерве исказане су у износу од 1.462 КМ и у укупном износу се односе 
на законске резерве настале у ранијем периоду. 

Ревалоризационе резерве су исказане у износу од 7.460.543 КМ, односе се на 
евидентирану процијењену фер вриједности грађевинских објеката. У току 2014. 
године од стране овлашћених процјењивача извршена је процјена грађевинских 
објеката Агенције, при чему је утврђена процијењена вриједност грађевинских 
објеката у износу од 7.538.188 КМ, што је за резултат имало негативан ефекат 
процјене од 3.230.149 КМ. Због погрешно примијењених рачуноводствених 
политика у висини процијењене вриједности грађевинских објеката у износу од 
7.538.188 КМ извршено је признавање ревалоризационих резерви, док је за износ 
ефекта процјене коригована вриједност основног капитала. Евидентирање 
процјене вриједности грађевинских објеката није извршено у складу са параграфом 
40. МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема, као и у складу са чланом 25. 
Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник 
Републике Српске“, број 99/14, односно 106/15), чиме су ревалоризационе резерве 
прецијењене за наведени износ.    

По налазу ревизије потребно је извршити ретроспективну корекцију 
ревалоризационих резерви за износ од 7.538.188 КМ у корист осталог основног 
капитала, због исправке материјално значајне грешке при примјењивању 
рачуноводствених политика из ранијег периода, у складу са параграфом 42. МРС 8 
– Рачуноводствене политике, промјене рачуноводствених политика и грешке.  

Нераспоређени добитак (нераспоређени вишак прихода над расходима) на дан 
31.12.2018. године исказан је у износу од 13.402.468 КМ, односи се на пренесену 
вриједност основног капитала у претходном периоду на позицију вишка прихода 
над расходима у износу од 13.143.679 КМ и исказани нераспоређени вишак 
прихода над расходима ранијих година у износу од 258.789 КМ (218.960 КМ, 39.048 
КМ и 781 КМ). 

Због погрешно примјењених рачуноводствених политика из ранијег периода, 
пренесене вриједности основног капитала у износу од 13.143.679 КМ на позицију 
нераспоређеног вишка прихода над расходима, исказаног вишка прихода над 
расходима ранијих година у износу од 39.829 КМ извршено је признавање позиције 
нераспоређеног вишка прихода над расходима у укупном износу од 13.183.508 КМ, 
чиме је позиција вишка прихода над расходима ранијих година прецијењена, а 
позиција осталог основног капитала потцијењена за наведени износ. 

Због исправке материјално значајне грешке при примјењивању рачуноводствених 
политика из ранијег периода, у складу са параграфом 42. МРС 8 – 
Рачуноводствене политике, промјене рачуноводствених политика и грешке, по 
налазу ревизије потребно је извршити ретроспективну корекцију позиције 
нераспоређеног вишка прихода над расходима за износ од 13.183.508 КМ, у корист 
осталог основног капитала у износу од 13.143.679 КМ и позиције губитка до висине 
капитала у износу од 39.829 КМ, тако да позиција нераспоређеног вишка прихода 
над расходима износи 218.960 КМ, коригована за износ обезврјеђења процјене 
пословног простора у Приједору од 141.596 КМ, на дан 31.12.2018. године износи 
најмање 77.364 КМ. 

Губитак до висине капитала исказан је у износу од 11.040.033 КМ, односи се на 
исказани губитак до висине капитала  ранијих година.  
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Због исправке материјално значајне грешке при примјењивању рачуноводствених 
политика из ранијег периода, у складу са параграфом 42. МРС 8 – 
Рачуноводствене политике, промјене рачуноводствених политика и грешке, по 
налазу ревизије потребно је извршити ретроспективну корекцију позиције губитка 
до висине капитала исказаног на дан 31.12.2014. године у износу од 9.989.325 КМ, 
(за износ од 3.230.149 КМ негативног ефекта процјене грађевинских објеката из 
ранијег периода, за износ обезвријеђења дугорочних пласмана из ранијег периода 
од 679.050 КМ, за износ од 15.285 КМ, за износ исказаног губитка за 2015. годину 
од 38.599 КМ и за 2016. годину од 177.147 КМ) тако да губитак до висине капитала 
на дан 31.12.2018. године по налазу ревизије износи најмање 14.129.555 КМ. 

Препоручује се директору да одезбиједи да се изврши усаглашавање 
вриједности укупног капитала евидентираног у пословним евиденцијама 
Агенције са капиталом регистрованом у судском регистру. 

6.2.2.2. Обавезе 

Обавезе су исказане у износу од 296.740 КМ и односе се на краткорочне обавезе. 

Краткорочне обавезе исказане у износу од 296.740 КМ, односе се на краткорочне 
финансијске обавезе, обавезе из пословања, обавезе за зараде и накнаде зарада 
и друге обавезе.  

Обавезе из пословања су исказане у износу од 29.823 КМ. Највећим дијелом се 
односе на обавезе према добављачима у земљи (29.395 КМ).  

Обавезе за зараде и накнаде зарада су исказане у износу од 185.988 КМ. Односе 
се на обавезе за нето зараде и накнаде зарада (103.051 КМ), обавезе за порез на 
зараде и накнаде зарада (4.672 КМ), обавезе за доприносе на зараде и накнаде 
зарада (52.895 КМ) и бруто обавезе за топли оброк запослених (25.281 КМ). 
Обавезе за зараде и накнаде зарада су измирене у јануару 2018. године.  

Друге обавезе су исказане у износу од 77.155 КМ. Највећим дијелом односе се на 
обавезе према Министарству финансија Републике Српске по основу Уговора о 
дистрибуцији мјеница (71.320 КМ).  

Обавезе по основу пореза на додату вриједност исказане су у износу од 1.940 КМ, 
док су обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине исказане у износу од 
1.634 КМ. 

6.2.3. Ванбилансна евиденција 

На дан 31.12.2018. године у главној књизи Агенције је исказана вриједност 
ванбилансне активе/пасиве у укупном износу од 13.304.431 КМ.  

У складу са писаним образложењем структуре ванбилансних позиција наведено је 
да у укупном износу ванбилансну евиденцију чине станови у власништву Агенције, 
искњижени из билансне евиденције по одлуци Управног одбора од 05.08.2002. 
године. 

У Напоменама уз финансијске извјештаје на дан 31.12.2018. године наведено је да 
ванбилансна актива/пасива износи 13.304.431 КМ и да се односи на вриједност 
откупљених станова, као и имовине Агенције. Од стране Агенције ревизији није 
предочена документација која потврђује ове наводе. 

У складу са Уговором о дистрибуцији мјеница закљученог са Министарством 
финансија Републике Српске 05.02.2008. године, којим Агенција у име и за рачун 
Министарства, на основу наруџбе Министарства од овлаштеног штампача, 
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преузима, чува и врши дистрибуцију на велико и мало образаца мјеница. Агенција 
је дужна да врши продају образаца мјеница на велико овлашћеним организацијама 
за обављање платног промета и продају на мало другим корисницима по цијени од 
5 КМ по комаду. Агенција је дужна водити евиденцију о преузетим, продатим и 
обрасцима мјенице на залихи, по серијском броју и другим битним елементима и 
достављати Министарству мјесечни извјештај о стању залиха образаца мјенице.   

Није извршено евидентирање преузетих мјеница у име Министарства финансија 
Републике Српске на контима ванбилансне евиденције, што није у складу са 
чланом 62. и 63. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру 
за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени 
гласник Републике Српске“, број 106/15). 

Препоручује се директору да обезбиједи да се ванбилансна евиденција  води 
у складу са чланом 62. и 63. Правилника о контном оквиру и садржини 
рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге друга правна лица 
и предузетнике. 

6.3. Биланс новчаних токова  

У Билансу новчаних токова исказани су приливи готовине из пословних активности 
(3.510.866 КМ) и одливи готовине из пословних активности (3.172.943 КМ) па је 
исказан позитиван новчани ток из пословних активности (337.943 КМ). Агенција је 
исказала позитиван новчани ток из активности финансирања (140.045 КМ), јер је 
исказала приливе готовине из активности финансирања (1.952.810 КМ) и одливе 
готовине из активности финансирања (1.812.765 КМ). Исказана готовина на почетку 
обрачунског периода (985.670 КМ), позитиван новчани ток из пословних активности 
и позитиван новчани ток из активности финансирања, дају стања готовине на крају 
обрачунског периода (1.463.638 КМ).  

У оквиру токова готовине из пословних активности приказани су и токови готовине 
из инвестиционих активности (приливи по основу продаје нематеријалних 
средстава, некретнина, постројења и опреме, приливи по основу камата, као и 
одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења и 
опреме), што није у складу са одредбама параграфа 10. МРС 7 – Извјештај о 
токовима готовине и Правилником о садржини и форми образаца финансијских 
извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. 

Препоручује се директору да обезбиједи да се биланс новчаних токова 
сачињава у складу са одредбама параграфа 10. МРС 7 – Извјештај о 
токовима готовине и Правилником о садржини и форми образаца 
финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна 
лица и предузетнике. 

6.4. Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз финансијске извјештаје Агенција није дала образложења везано 
за сталност пословања, што није у складу са параграфом 25. МРС 1 - Презентација 
финансијских извјештаја. 

6.5. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

У Напоменама уз финансијске извјештаје нису објелодањене информације везане 
за потенцијалне обавезе, по основу судских спорова који се воде против Агенције, 
гдје је исказана вриједност два судска спора у најмањем износу  од 45.768 КМ, док 
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један спор води Агенција ради поништења одлуке о утврђивању општег интереса 
(за земљиште).  

6.6. Напомене уз финансијске извјештаје 

У Напоменама уз финансијске извјештаје за период 01.01-31.12.2018. године су 
објелодањене: основне информације о Агенцији, основама за састављање 
финансијских извјештаја, примијењеним прописима за израду годишњег обрачуна, 
рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим политикама. Нису 
објелодањене информације наведене под 6.4. и 6.5. извјештаја, као и додатна 
објелодањивања у складу са захтјевима параграфа 25, 112. тачка (б) и (ц) и 114. 
тачка (ц) и (д) подтачка (и) МРС 1 – Презентација финансијских извјештаја. У 
складу са наведеним стандардом нису објелодањене информације о сталности 
пословања, потенцијалној имовини и потенцијалним обавезама, као и додатне 
информације о ставкама приказаним у обрасцима биланса стања, биланса успјеха, 
извјештаја о промјенама на капиталу и извјештаја о токовима готовине, које су 
релевантне за разумијевање наведених извјештаја. 

Препоручује се директору да обезбиједи да се у Напоменама уз финансијске 
извјештаје објелодањују информације у складу са захтјевима МРС 1 – 
Презентација финансијских извјештаја.  

Ревизијски тим 

Раде Кукић, с.р. 

Мирјана Радановић, с.р. 

Андреа Ђурановић, с.р. 
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