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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Јавног предузећа „Путеви 
Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука који обухватају: Биланс стања – Извјештај о 
финансијском положају са стањем на дан 31. децембар 2020. 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 Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања 
Лука, истинито и објективно приказују, у свим материјалним аспектима, финансијско 
стање имовине и обавеза на дан 31.12.2020. 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 тачкaмa 6.1.2, 6.2.1.1. и 6.2.2.1. извјештаја: 

Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука je евидентирало 
ефекте процјене вриједности сталних средстава у главној књизи, али не и у помоћној 
евиденцији сталних средстава и тиме главна књига и помоћна евиденција сталних 
средстава нису усклађене са стањем на дан 31.12.2020. године, како је прописано 
чланом 17. став (3) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске. При 
евидентирању наведене процјене сталних средстава у главној књизи извршена је 
корекција набавне вриједности и за ефекте који се односе на корекцију исправке 
вриједности, због чега је исказана набавна вриједност потцијењена, а исправка 
вриједности прецијењена у најмањем износу од 281.526.453 КМ. 

Рачуноводствене политике примијењене за обрачун амортизације нису усаглашене 
са рачуноводственим политикама дефинисаним Правилником о рачуноводственим 
политикама Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука и сходно 
томе трошкови амортизације исказани за 2020. годину су нетачни. 

Такође, исказана вриједност сталних средстава, ревалоризационих резерви и 
нераспоређеног добитка ранијих година (за вриједност обезвријеђених сталних 
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средстава) са стањем на дан 31.12.2020. године није у потпуности призната у складу 
са захтјевима МРС 16 Некретнине, постројења и опрема.  

Као што је наведено под тачкoм 6.2.1.1. извјештаја: 

Приликом евидентирања нових улагања на постојећим путевима (инвестициона 
улагања у санацију, реконструкцију или рехабилитацију) Јавно предузеће „Путеви 
Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука не врши искњижавање замијењеног 
неамортизованог дијела пута који представља горњи слој, односно хабајући дио 
асфалта, чиме је вриједност ове категорије сталних средстава увећана, што није у 
складу параграфом 13 и 70 МРС 16 Некретнине, постројења и опрема и чланом 20. 
тачке (2) и (3) Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа 
„Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука.  

Као што је наведено под тачком 6.2.3. извјештаја: 

Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука примљене и издате 
мјенице у ванбилансној евиденцији није исказало у вриједности уговорених 
средстава и обавеза по којем основу су примљене, односно издате као средство 
обезбјеђења, 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.  

Временска неограниченост пословања  

Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука“ је у Напоменама уз 
финансијске извјештаје објелоданило да није значајно изложено тржишном, 
кредитном и ризику ликвидности.  

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 2020. 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 Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука 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 
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грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који садржи наше 
мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, али није 
гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима ревизије 
увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје. 
Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се 
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске 
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја. 
Због чињенице да се ревизија проводи провјером на бази узорка и да у систему 
интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења, 
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене. 
Ревизија укључује провођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о 
износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор 
поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном скептицизму, 
укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским 
извјештајима, насталих усљед преваре и грешке. Приликом процјене ризика, ревизор 
разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију 
финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су 
одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања одвојеног мишљења 
о ефективности интерних контрола. Ревизија такође укључује оцјену примијењених 
рачуноводствених политика утемељених на временској неограничености пословања 
и значајних процјена извршених од стране руководства, као и оцјену опште 
презентације финансијских извјештаја. 

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

 

Бања Лука, 08.12.2021. 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 Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ 
д.о.о. Бања Лука за 2020. 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 Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука за 2020. 
годину су, у свим материјалним аспектима, у складу са прописима којима су 
регулисане. 

Основ за мишљење са резервом 

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

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

Као што је наведено под тачком 3 извјештаја: 

Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука је 
рјешењем из октобра 2020. године именовао вршиоца дужности директора, а 
рјешењима из новембра 2018. године и маја и октобра 2020. године именовао 
вршиоце дужности три извршна директора. Именовање управе Јавног предузећа 
“Путеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука (директора и извршних директора) није 
проведено по јавном конкурсу како је то прописано чланом 11. став (1) Закона о 
јавним предузећима и чланом 29. Сатута Јавног предузећа “Путеви Републике 
Српске” д.о.о. Бања Лука.  

Уговори о раду на одређено вријеме закључени са 11 извршилаца не садрже 
објективне разлоге за њихове закључивање, како је прописано чланом 39. став (1) 
Закона о раду и чланом 10. став (3) Правилника о раду Јавног предузећа „Путеви 
Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука. 

Као што је наведено под тачком 6.1.2. извјештаја: 

Уговорене плате именованим лицима и плате руководилаца нису умањиване за 10% 
према одредбама Закључка Владе Републике Српске о умањењу уговорених плата 
директора, извршних директора и руководећих радника у јавним предузећима од 
03.03.2011. и 11.01.2013. године. Такође, члановима Управе Јавног предузећа 
“Путеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука су обрачунате и накнаде (због 
извршења плана, резултата пословања и исказане добити и за регрес) што није у 
складу са претходно наведеним Закључцима Владе Републике Српске. 
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Трошкови услуге за обуку IPA јединице су исказани на основу Уговора за услуге 
обуке IPA јединице закљученог са Adria Management Services д.о.о. Подгорица. На 
наведене услуге није обрачунат порез на додату вриједност, како је дефинисано 
чланом 13. став (1) тачка 3. и чланом 15. став (2) тачка 4. под ц) Закона о порезу на 
додату вриједност.  

Одговорност руководства за усклађеност 

Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, 
директор Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука 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 Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ 
д.о.о. 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 Јавног 
предузећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука. 

 

 

Бања Лука, 08.12.2021. 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) попис имовине и обавеза врши у складу са чланом 17. став (8), чланом 18. 
став (1) тачке 5) и 7) Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза, 

2) преиспитају рачуноводствене политике Одмјеравање након признавања 
јавних путева, некретнина, постојења и опреме усвојене Правилником о 
рачуноводственим политикама Предузећа у односу на параграф 41 МРС 16 
Некретнине, постројења и опрема и да се рачуноводствене политике 
примијењене за обрачун амортизације усагласе са рачуноводственим 
политикама дефинисаним Правилником о рачуноводственим политикама 
Предузећа, 

3) евидентирање бруто накнада за помоћи запосленима, ПТТ услуга и судских 
трошкова, расхода из ранијег периода и набавка ауто-гума, заштитне и ХТЗ 
опреме врши у складу са чланом 2. став (4), чланом 8. став (7) и чланом 26. 
Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике и захтјевима 
МРС 2 Залихе, 

4) уплате заједници етажних власника за трошкове инвестиционог одржавања 
признају као аванси за некретнине, постројења и опрему, сходно члану 4. став 
(13) Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, а да се након 
информације о стварном утрошку истих изврши анализа улагања и сходно 
томе, а према рачуноводственим правилима за привредна друштва изврши 
признавање улагања, те да се успостави помоћна евиденција уплата и 
трошења аконтација за инвестиционо одржавање, 

5) приликом евидентирања нових улагања на постојећим путевима врши 
искњижавање замијењеног неамортизованог дијела пута, у складу са 
параграфом 13 и 70 МРС 16 Некретнине, постројења и опрема, 

6) позиције ванбиланснe активe и пасивe евидентирају 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, 

7) врши објелодањивање свих неусаглашених салда потраживања и обавеза у 
складу са чланом 18. став 3. Закона о рачуноводству и ревизији Републике 
Српске и 

8) врши објелодањивање додатних информација према параграфу 112 (ц) МРС 
1 Презентација финансијских извјештаја и параграфу 21 МРС 10 Догађаји 
послије извјeштајног периода. 

Препоруке везане за усклађеност пословања 

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи: 

1) да се приликом доношења интерних аката обезбиједи сагласност надзорног 
одбора у складу са чланом 7. став (1) тачка а) Закона о јавним предузећима 
и члана 22. став (1) алинеја 1. и 6. Статута Предузећа, 
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2) да се приликом провођења поступака јавних набавки уговори са изабраним 
понуђачима закључују у роковима дефинисаним чланом 72. став (1) и 89. став 
(3) Закона о јавним набавкама и да се вриједност јавних набавки процјењује 
у складу са чланом 14, 15. став (6) и 87. став (2) наведеног Закона, 

3) да се плате руководећем особљу одређују у складу са Закључком Владе 
Републике Српске,  

4) закључивање уговора о раду на одређено вријеме у складу са чланом 39. став 
(1) Закона о раду и чланом 10. став (3) Правилника о раду, 

5) признавање права на накнаде за увећање основне плате по основу радног 
учинка у складу са чланом 69. Правилника о раду, 

6) да се обрачун накнада члановима надзорног одбора врши у складу са 
Одлуком Управе и Одлуком о висини накнаде трошкова за службена 
путовања у земљи и иностранству за запослене у Републици Српској, 

7) да се на услуге извршене од пружаоца услуге који нема сједиште у БиХ 
обрачун пореза на додату вриједност врши у складу са чланом 13. став (1) 
тачка 3. и чланом 15. став (2) тачка 4. под ц) Закона о порезу на додату 
вриједност и 

8) предузимање активности на наплати потраживања од купаца у складу са 
одредбама закључених уговора о закупу путног земљишта. 

Препоручује се Надзорном одбору да обезбиједи да се: 

9) уговорене плате и накнаде плата члановима Управе одређују у складу са 
Закључком Владе Републике Српске. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

- Закон о јавним предузећима, 

- Закон о привредним друштвима, 

- Закон о јавним путевима, 

- Закон о јавним набавкама, 

- Закон о доприносима, 

- Закон о порезу на доходак, 

- Закон о порезу на добит, 

- Закон о порезу на додату вриједност, 

- Закон о раду, 

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

- Закључак Владе Републике Српске од 03.03.2011. и 11.01.2013. године, 

- Правилник о раду, 

- Одлука Управе (о мјесечној накнади за рад члановима надзорног одбора, 
одбора за ревизију, директора одјељења интерне ревизије и правног 
савјетника) из 2013. године и 

- уговори о закупу путног земљишта   
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ друштво са ограниченом одгoворношћу 
Бања Лука, (у даљем тексту: Предузеће) као правни сљедбеник Републичке 
дирекције за путеве основано је Одлуком Владе Републике Српске од 22.01.2004. 

године и Одлуком о измјени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа Путеви 

Републике Српске Бања Лука од 03.03.2004. године, као и Одлуком од 15.12.2011. 
године. Предузеће је уписано у судски регистар код Основног суда у Бањалуци 
05.03.2004. године. 

Промјена облика организовања у Јавно предузеће "Путеви Републике Српске" 
друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука (скраћени назив: ЈП "Путеви РС" 
д.о.о. Бања Лука) у складу са Законом о привредним друштвима, извршена је 
Одлуком Владе Републике Српске од 23.05.2012. године и Одлуком о измјени 
Одлуке од 12.07.2012. године, a промјена у називу оснивача у складу са важећим 
прописима регистрованa је код Окружног привредног суда у Бања Луци, дана 
10.10.2012. године.  

Оснивачки капитал Предузећа чине средства у својини Републике Српске у износу 
од 159.800.540 КМ.  

Предузећe је, у складу са рјешењем и одлукама о организовању, регистровано за 
обављање дјелатности оперативних послова остварења техничко-технолошког 
јединства мреже магистралиних и регионалних путева, припрему и предлагање 
годишњих и средњорочних планова за одржавање, заштиту, реконструкцију и 
изградњу магистралних и регионалних путева, организацију планирања и 
финансирања изградње, реконструкције, одржавања и заштите магистралних и 
регионалних путева и објеката, осталог новчаног пословања, као и изнајмљивање и 
пословање сопственим некретнинама или узетим у закуп (лизинг) и слично.  

Органи Предузећа су скупштина, надзорни одбор и управа. 

Предузеће се финансира средствима од домаћих и страних улагача, кредитним 
средствима, накнадама за употребу јавних путева, из буџета Републике и јединица 
локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС), прихода остварених од пратећих 
дјелатности, осталих прихода остварених на основу посебних прописа и донацијама. 

На достављени Нaцрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији за период 
01.01-31.12.2020. године Предузеће није имало примједби. 

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

2. Провођење препорука из претходног извјештаја 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске извршила је ревизију 
финансијских извјештаја Предузећа за 2013. годину и сачинила Извјештај у којем је 
дато 12 препорука за отклањање утврђених неправилности. Предузеће је 
26.02.2015. године доставило План активности на реализацији препорука утврђених 
ревизијским извјештајем за 2013. годину, а 13.09.2016. године и Извјештај о 
спровођењу датих препорука. У 2018. години вршена је провјера провођења датих 
препорука и сачињен Извјештај о статусу датих препорука приликом ревизије 
финансијских извјештаја Јавног предуећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања 
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Лука за 2013. годину ИП021-16 у коме је констатовано да је осам препорука 
проведено, а четири препоруке су дјелимично проведене. 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Основe унутрашње организације дефинисане су Статутом којим је у складу са 
дјелатношћу Предузећа дефинисана макро организација. Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста утврђени су унутрашња организација, 
организационе јединице, њихов дјелокруг рада, систематизација и опис послова. 
Предузеће обавља пословање организовањем рада на функционалном принципу 
путем управе, сектора, одјељења и радних мјеста.  

Важећим Правилником на дан 31.12.2020. године у Предузећу је систематизовано 
70 радних мјеста за 127 извршилаца.  

На дан 31.12.2020. године у Предузећу је било 126 запослених. Током 2020. године 
запослено је 10 радника на одређено и неодређено вријеме, а са 11 приправника са 
високом стручном спремом су закључени уговори о стручном оспособљавању.  

Уговори о раду на одређено вријеме закључени са 11 извршилаца не садрже 
објективне разлоге за њихово закључивање, како је прописано чланом 39. став (1) 
Закона о раду и чланом 10. став (3) Правилника о раду Јавног предузећа „Путеви 
Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, односно није документовано да се ради о 
објективним разлозима који су оправдани роком, извршењем тачно одређеног посла 
или наступањем унапријед одређеног догађаја. 

Надзорни одбор Предузећа је рјешењем из октобра 2020. године именовао вршиоца 
дужности директора, а рјешењима из новембра 2018. године и маја и октобра 2020. 
године именовао вршиоце дужности три извршна директора, са којима су закључени 
уговори о правима и обавезама вршилаца дужности, који су истовремено и уговори 
о раду. Именовање управе Предузећа (директора и извршних директора) није 
проведено по јавном конкурсу како је то прописано чланом 11. став (1) Закона о 
јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске", број 75/04 и 78/11) и 
чланом 29. Сатута Предузећа.  

Евиденција о присуству радника на раду која се примјењује у Предузећу се не води 
уредно, разумљиво и ажурно како је то дефинисано чланом 5. став (2) Правилника 
о вођењу евиденција о присуству радника на раду („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/16) и нису потписане и овјерене од стране одговорног лица.  

Правилник о рачуноводственим политикама Предузећа, чланoм 21. став (6) који се 
односи на Одмјеравање након признавања јавних путева, некретнина, постројења и 
опреме, дефинише да се ревалоризациона резерва створена након ревалоризације 
преноси на нераспоређену добит најкасније на дан отуђења средства или на дан 
извршеног умањења вриједности због штета које се не могу надокнадати. С обзиром 
на значајан износ ревалоризационих резерви у финансијским извјештајима 
Предузећа, да су настале као резултат повећања вриједности сталних средстава 
извршеним процјенама и да њихов износ остаје непромијењен осим у случају нове 
процјене вриједности сталних средстава, потребно је преиспитити рачуноводствене 
политике у односу на параграф 41 МРС 16 Некретнине, постројења и опрема. 
Наведеним параграфом се поред преноса раније остварених позитивних ефеката 
ревалоризације приликом коначног отписа сталних средстава дефинише и 
могућност континуираног преноса за износ обрачунате амортизације сталних 
средстава.  
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Рачуноводствене политике примијењене за обрачун амортизације нису усаглашене 
са рачуноводственим политикама дефинисаним Правилником о рачуноводственим 
политикама Предузећа (тачка 6.1.2. извјештаја). 

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године није проведен у 
складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“, број 45/16) јер одговорно лице није овјерило све запримљене 
примјерке пописних листи (што укључује навођење тачног датума њиховог пријема 
и овјере, те потпис овлашћеног лица на пописним листама) и није извршен пренос 
података о стањима имовине и обавеза са документације која одражава екстерну 
потврду стања код пописа имовине и обавеза у складу са чланом 17. став (8), 18. 
став (1) тачке 5) и 7) Правилника. 

У складу са чланом 32. став 1. алинеја 4. Статута Предузећа, Управа у оквиру своје 
надлежности доноси интерна акта Предузећа, a Надзорни одбор је надлежан, да у 
складу са чланом 7. став (1) тачка а) Закона о јавним предузећима и чланом 22. став 
(1) алинеја 1. и 6. Статута Предузећа, надзире рад управе и пословање и законитост 
пословања Предузећа. За доношење измјена и допуна интерних аката Предузећа у 
току 2020. године (Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста и Правилник о раду) Управа Предузећа није обезбиједила сагласност 
надзорног одбора. Такође, за одлуку о смањењу дугорочних резервисања по основу 
судских спорова није обезбијеђена одлука надзорног одбора (тачка 6.5. извјештаја).  

План зимске службе за одржавање путева у складу са чланом 47. став (3) 
Правилника о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и путних објеката 
(Службени гласник Републике Српске“, број 6/15), Предузеће треба да усвоји 
најкасније до 15.10. текуће године. За сезону 2019/2020. године Одлука о усвајању 
Плана зимске службе је донесена 27.11.2019. године, а за сезону 2020/2021 
13.11.2020. године, односно 23.12.2020. године. 

Предузеће није уредило систем интерних контрола према дијелу одредби Закона о 
систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и 
Упутства о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског 
управљања и контроле („Службени гласник Републике Српске“, број 99/17), јер није 
донесена Стратегија управљања ризицима дефинисана чланом 9. Упутства о начину 
и поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и 
контроле („Службени гласник Републике Српске“, број 99/17), нису дефинисани 
кључни пословни процеси и успостављена књига пословних процеса који се проводе 
у Предузећу према члану 22. тачке 3), 4) и 5) и члану 30. наведеног Упутства, а 
такође није утврђена процјена ризика као основ за регистар ризика (члан 32. и 33 
Упутства). 

Дата је Изјава о планираним мјерама за успостављање недостигнутог нивоа развоја 
система интерних финансијских контрола за 2020. годину, а у Предузећу су у току 
активности везане за успостављање система финансијског управљања и контроле. 
Управа Предузећа је именовала лице задужено за финансијско управљање и 
контролу и донесен је план рада за успостављање финансијског управљања и 
контроле. Сачињени су извјештаји о провођењу планираних активности на 
успостављању и развоју система финансијског управљања и контрола.  

Функција интерне ревизије организационо је успостављена као одјељење за интерну 
ревизију, а активности интерне ревизије су проведене према годишњем плану. 
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Сходно наведеном и под тачкама 4. 5. и 6. извјештаја, успостављени систем 
интерних контрола није функционисао на начин да обезбиједи истинито и фер 
извјештавање и усклађеност са важећим законима и прописима. 

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи да се: 

- приликом доношења интерних аката обезбиједи сагласност надзорног 
одбора у складу са чланом 7. став (1) тачка а) Закона о јавним 
предузећима и члана 22. став (1) алинеја 1. и 6. Статута Предузећа, 

- попис имовине и обавезе врши у складу са чланом 17. став (8), чланом 
18. став (1) тачке 5) и 7) Правилника о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и 
обавеза, 

- преиспитају рачуноводствене политике Одмјеравање након 
признавања јавних путева, некретнина, постојења и опреме усвојене 
Правилником о рачуновдственим политикама Предузећа у односу на 
параграф 41 МРС 16 Некретнине, постројења и опрема и 

- рачуноводствене политике примијењене за обрачун амортизације 
усагласе са рачуноводственим политикама дефинисаним Правилником 
о рачуноводственим политикама Предузећа.  

4. Набавке 

План јавних набавки Предузећа је усвојен у вриједности од 463.236.947 KM без 
пореза на додату вриједност (у даљем тексту: ПДВ-а), a измијењеним и допуњеним 
Планом јавних набавки планирано је укупно 205 поступака набавки укупне 
вриједности 268.921.130 КМ (без ПДВ-а), које се односе на набавку роба (10.738.478 
КМ), услуга (24.000.256 КМ) и радова (234.182.396 КМ).  

У 2020. години покренуто је 205 поступака у вриједности од 405.124.027 КМ, од чега 
је 49 поступака вриједности 175.877.034 КМ поништено, сторнирано и уговори су 
раскинути, а један је у поступку рјешавања пред Судом БиХ. 

Од 155 реализованих поступака вриједности од 228.082.099 КМ проведена су 93 
отворена поступка (218.598.774 КМ), 12 преговарачких поступака (9.054.484 КМ), 15 
конкуретских захтјева за достављање понуда (253.300 КМ), 32 директна споразума 
(134.884 КМ), два поступка у складу са Анексом II дио Б Закона (13.157 КМ) и један 
поступак (27.500 КМ) је изузет од примјене Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 38/14), а један отворени поступак (175.299 КМ) је на 
дан 31.12.2020. године био у току. У току 2020. године реализовано је 37 поступака 
из ранијих година вриједности од 84.258.596 КМ. 

Најзначајније набавке у току године се односе на радове редовног и зимског 
одржавања магистралних и регионалних путева (99.295.508 КМ), извођење радова 
на рехабилитацији и реконструкцији магистралних и регионалних путева (88.818.277 
КМ) и успостављање интелигентних транспортних система (9.898.180 КМ). 

Ревизијским испитивањем је обухваћено 12 поступака јавних набавки укупне 
вриједности 108.725.434 КМ, односно 48% од проведених поступака и то седам 
отворених поступака, један преговарачки, један конкурентски захтјев за достављање 
понуда, два поступка путем директног споразума и један у складу са Анексом II дио 
Б Закона.   
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Предузеће није у потпуности примијенило законске и подзаконске прописе јер: 

- су уговори са изабраним понуђачима по отвореном поступку Извођење 
грађевинских радова на рехабилитацији путног правца Србац-Прњавор-Теслић, 
као и по конкурентском захтјеву за достављање понуда за услуге ревизије 
финансијских извјештаја Предузећа за 2020. и 2021. годину, приликом пријема 
једне прихватљиве понуде закључени у роковима дужим од 15, односно 10 дана, 
како је дефинисано чланом 72. став (1) и 89. став (3) Закона о јавним набавкама, 

 су набавке израде оперативних програма одржавања путних мостова на 
заједничкој државној граници у Броду/Славонском Броду, код Градишке/Старе 
Градишке преко корита ријеке Саве, код Козарске Дубице(Градине)/Јасеновца 
преко корита ријеке Саве и Уне и у Новом Граду/Двору преко корита ријеке Уне, 
проведене путем четири директна споразума, иако је Планом јавних набавки за 
2020. годину за набавку ових услуга предвиђено покретање конкурентског 
захтјева за достављање понуда. Наведено није у складу са чланом 14. и 87. став 
(2) Закона о јавним набавкама, односно није извршена адекватна процјена 
вриједности набавке и упућује на дијељење поступака јавних набавки, што није у 
складу са чланом 15. став (6) Закона о јавним набавкама.  

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи да се уговори са 
изабраним понуђачима закључују у роковима дефинисаним чланом 72. став 
(1) и 89. став (3) Закона о јавним набавкама и да се вриједност јавних набавки 
процјењује у складу са чланом 14, 15. став (6) и 87. став (2) наведеног Закона.  

5. Припрема и доношење плана пословања и финансијског 
плана 

Стратегија развоја јавних путева у Републици Српској за период 2016-2025. година, 
коју је 20.10.2016. године донијела Народна скупштина Републике Српске за период 
од десет година је основ за управљање и развој путне мреже у Републици Српској и 
стратешки оквир за доношење програма и планова управљања јавним путевима.  

На основу донесених одлука надзорног одбора и управе Предузећа, Влада 
Републике Српске је 06.03.2020. године, истовремено са средњорочним планом 
пословања Предузећа за период 2020-2022. године, усвојила и План пословања за 
2020. годину.  

Годишњим планом планирани су укупни приходи у износу од 140.636.950 КМ, а 
укупни расходи у износу од 70.561.380 КМ. Издаци за отплату кредита и инвестиције 
и донације су планирани у укупном износу од 261.401.367 КМ за које би, поред 
планиране добити (70.561.380 КМ), извор били примици од задуживања и грантова 
у износу од 191.325.797 КМ. Планирани оквир средстава и расхода и издатака за 
2020. годину износи 331.962.747 КМ.  

Предузеће је након годишњег Плана пословања донијело два ревидирана плана. 

Ревидираним планом пословања за 2020. годину усвојеним од стране Скупштине 
Предузећа 17.09.2020. године, а Надзорног одбора 09.09.2020. године укупна 
средства и укупни расходи и издаци су смањени на 280.372.464 КМ.  

Други ревидирани план пословања Предузећа је усвојен од стране надзорног одбора 
и Скупштине Предузећа 10.12.2020. године, а планирани су укупни приходи 
(135.586.950 КМ) и примици (126.228.019 КМ), односно укупни расходи (72.364.692 
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КМ), издаци за отплату кредита и инвестиције и донације (184.150.277 КМ), чиме су 
укупна средства и расходи планирани у износу од 256.514.969 КМ. 

6. Финансијски извјештаји 

Финансијски извјештаји Предузећа 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) припремљеним и презентованим у складу са прописаним 
оквиром финансијског извјештавања у Републици Српској. 

За ефекте процјене вриједности сталних средстава са стањем на дан 31.12.2019. 
године исказане у финансијским извјештајима за 2020. годину није извршена 
корекција упоредних података у одговарајућој колони финансијских извјештаја за 
претходну годину у складу са МРС 8 Рачуноводствене политике, промјене 
рачуноводствених процјена и грешке (тачка 6.2.1.1. извјештаја). 

Извјештај о пословању и финансијски извјештаји за 2020. годину су усвојени од 
стране надзорног одбора Предузећа дана 13.05.2021. године.  

6.1. Биланс успјеха 

Извршење Финансијског плана Предузећа за 2020. годину исказано је у обрасцу 
Биланс успјеха (Извјештај о укупном резултату) и у истом су исказани укупни приходи 
од 137.701.466 КM, укупни расходи у износу од 107.307.794 КМ, а нето добитак 
текуће године исказан је у износу од 30.393.672 КМ. 

6.1.1. Приходи 

Укупни приходи су остварени у износу од 137.701.466 КМ и највећим дијелом се 
односе на пословне и остале приходе. 

Пословни приходи су исказани у износу од 125.431.796 КМ, а чине их приходи од 
продаје учинака и остали пословни приходи.  

Приходи од продаје учинака исказани су у износу од 4.831.080 КМ, а односе се на 
приходе по основу закупа путног земљишта, постављања билборда, ванредног 
превоза и накнаде за осовинско оптерећење остварене у складу са чланом 63. 
Закона о јавним путевима. 

Остали пословни приходи исказани у износу од 120.600.716 KM су остварени у 
складу са чланом 55. и 56. Закона о јавним путевима. Највећим дијелом се односе 
на накнаде за магистралне и регионалне путеве садржане у малопродајној цијени 
деривата нафте дозначених са јединственог рачуна (у даљем тексту: ЈР) Управе за 
индиректно опорезивање БиХ (у даљем тексту: УИО БиХ), накнаде која се плаћа при 
регистрацији возила и по основу поравнања између Републике Српске и Федерације 
БиХ за период 2012, 2014-2019. година, приходе по основу акциза-путарина од УИО 
БиХ и остале приходе из буџета (од фондова). 

Редовни приходи по основу накнада и по основу поравнања за период 2012, 2014-
2019. године (56.178.938 КМ) су дозначени од стране Министарства финансија са 
јединственог рачуна трезора (у даљем тексту: ЈРТ) по основу расподјеле средстава 
од индиректних пореза (55.276.444 КМ) и поравнања прихода (902.494 КМ). Основ 
за средства поравнања су План динамике привременог поравнања између 
корисника расподјеле индиректних пореза са ЈРТ УИО за 2012, 2014-2019. годину и 
Одлука о другом привременом поравнању између корисника расподјеле 
индиректних пореза са јединственог рачуна УИО БиХ по годинама (“Службени 
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гласник БиХ”, број 31/20) и представљају законских 4% који припадају Предузећу од 
укупних прихода од поравнања (22.562.339 КМ) који се односе на Републику Српску. 

Накнаде за јавне путеве на годишњем нивоу од регистрације моторних и прикључних 
возила су остварене у износу од 40.957.017 КМ.  

Приходи по основу акциза-путарина од УИО БиХ (23.308.183 КМ) су остварене на 
основу члана 35. Закона о акцизама у БиХ (“Службени гласник БиХ”, број 49/09, 
49/14, 60/14 и 91/17) којим се за кориштење путева плаћа 0,05 КМ по литру производа 
(нафтног деривата), односно килограму течног нафтног гаса.  

Приходи од фондова (156.553 КМ) се односе на приходе по основу рефундације 
накнаде плате за вријеме коришћења породиљског боловања од Јавне установе 
Јавни фонд за дјечију заштиту (у даљем тексту: ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту) 
(136.373 КМ) и рефундације накнаде плате од Парламентарне скупштине БиХ за в.д. 
директора Предузећа на основу Споразума о међусобној сарадњи за остваривање 
права на разлику плате од 21.01.2019. године (20.180 КМ). 

Финансијски приходи су исказани у износу од 560.097 КМ, а највећим дијелом 
(548.484 КМ) се односе на позитивне курсне разлике исказане прерачуном курса 
уговорене валуте SDR по кредиту од Свјетске банке WB IDA BOS 43710 у односу на 
КМ на дан 31.12.2020. године.  

Остали приходи су исказани у износу од 11.709.573 КМ а односе се на наплаћена 
отписана потраживања (43.642 КМ) и приходе од смањења обавеза, укидања 
неискоришћених дугорочних резервисања и остале непоменуте приходe (11.665.931 
КМ). 

Приходи од смањења обавеза и укидања неискоришћених дугорочних резервисања 
се највећим дијелом односе на разграничене приходе по основу примљених 
донација (новчаних средстава) од Владе Републике Српске за изградњу, 
реконструкцију и рехабилитацију регионалних и магистралних путева и објеката на 
територији Републике Српске (7.015.130 КМ) у складу са МРС 20 Рачуноводствено 
обухватање државних давања и објелодањивање државне помоћи (тачка 6.2.2.2. 
извјештаја). 

Остали непоменути приходи – судска извршења и остало (1.364.931 КМ) су највећим 
дијелом (1.282.183 КМ) исказани по основу разлике процијењене вриједности 
судских спорова на дан 31.12.2020. године у односу на раније укалкулисану 
вриједност.  

Остали непоменути приходи - финансирања дијела Источног транзита (732.366 КМ) 
су остварени на основу Споразума о регулисању међусобних односа из 2018. године 
закљученог са Градом Бања Лука на реализацији пројекта „Изградња Источног 
транзита од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа у Бања Луци – I фаза“, према 
којем су Предузећу рефундирана финансијска средстава на изградњи пута.  

Остали приходи (2.422.267 KM) су исказани на основу Одлука Владе Републике 
Српске за финансирање и суфинансирање изградње саобраћајница и 
модернизације локалних путева на основу споразума закључених са ЈЛС, по основу 
којих Министарство финансија дозначава Предузећу средства из средстава 
приватизације државног капитала и сукцесије имовине бивше СФРЈ - escrow рачун 
(тачка 6.1.2. извјештаја). 
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6.1.2. Расходи 

Укупни расходи исказани у износу од 107.307.794 КМ односе се на пословне расходе, 
финансијске расходе, остале расходе и расходе од усклађивања вриједности 
имовине.   

Пословни расходи исказaни у износу од 93.346.626 КМ односе се на трошкове 
материјала, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове 
производних услуга, трошкове амортизације и резервисања, нематеријалне и 
трошковe пореза и доприноса. 

Трошкови материјала исказани у износу од 211.683 КМ односе се на трошкове 
осталог материјала (57.156 КМ) и трошкове горива и енергије (154.527 КМ). 

Трошкови осталог материјала се односе на утрошени канцеларијски материјал 
(31.245 КМ) и остали материјал за чишћење просторија (25.911 КМ).  

Трошкови горива и енергије се највећим дијелом односе на утрошени гориво за 
службена моторна возила (99.009 КМ) по Оквирном споразуму закљученим са 
„Нестро петрол“ а.д. Бања Лука из 2019. године, трошкове електричне енергије 
(37.593 КМ) и трошкове за гријање (14.947 КМ). 

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода исказани су у износу од 
4.811.638 КМ и односе се на трошкове бруто зарада и бруто накнада зарада 
(3.884.534 КМ) и осталих личних расхода (927.104 КМ). 

Трошкови бруто зарада и накнада зарада се односе на трошкове бруто зарада за 
редован рад (3.771.587 КМ), осталих бруто накнада и бруто накнада зарада Управи 
Предузећа за извршење плана, резултата пословања и исказане добити у 2019. 
години - бонус (36.428 КМ), бруто накнада члановима надзорног одбора (36.836 КМ) 
и бруто накнада директору одјељења интерне ревизије и члановима одбора за 
ревизију (39.683 КМ).  

Уговорене плате именованим лицима и плате руководилаца нису умањене за 10% 
према одредбама Закључка Владе Републике Српске о умањењу уговорених плата 
директора, извршних директора и руководећих радника у јавним предузећима од 
03.03.2013. и 11.01.2013. године (у даљем тексту: Закључак Владе Републике 
Српске).  

Директор Предузећа је у току године доносио Одлуке о увећању основне плате за 
запослене од 20%, по основу оцјене радног учинка, без примјене процедуре 
дефинисане члановима 63-69. Правилника о раду, јер није вршена оцјена радног 
учинка на основу елемената дефинисаних члановима 64 - 67. истог Правилника.  

Одлука о исплати накнаде члановима Управе Предузећа због извршења плана, 
резултата пословања и исказане добити у износу двије просјечне плате које су 
остварене за протекла три мјесеца која претходе исплати (бонус), није у складу са 
Закључком Владе Републике Српске, као ни са Приједлогом уговора о раду за 
директоре и извршне директоре јавних предузећа којим је дефинисано да плата, 
заједно са регресом, топлим оброком, зимницом и осталим примањима по основу 
радног односа, не може бити у износу вишем од лимита утврђеног наведеним 
Закључцима уз увећање по основу минулог рада. Право на накнаду члановима 
управе у зависности од остварења плана и резултата пословања, дефинисано је 
чланом 60. Правилника о измјенама и допунама Правилника о раду, за који није 
обезбијеђена сагласност надзорног одбора. Наведено није у складу са чланом 7. 
Закона о јавним предузећима и чланом 22. став 1. алинеја (1) Статута Предузећа, по 
којем надзорни одбор надзире рад Управе. 
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Трошкови бруто накнада члановима надзорног одбора се односе на бруто накнаде 
за три члана у појединачним износима од по 500 КМ мјесечно у складу са Одлуком 
Управе (о мјесечној накнади за рад члановима надзорног одбора, одбора за 
ревизију, директора одјељења интерне ревизије и правног савјетника) из 2013. 
године. Члановима надзорног одбора су, у оквиру ових накнада, обрачунате и 
накнаде за кориштење властитог аутомобила у службене сврхе, што није 
предвиђено наведеном Одлуком Управе.  

Трошкови бруто накнада директору одјељења интерне ревизије и члановима одбора 
за ревизију се, у складу са наведеном Одлуком, обрачунавају за три члана одбора и 
директора одјељења интерне ревизије.  

Трошкови бруто осталих личних расхода се односе на помоћ запосленима у складу 
са прописима о раду (45.985 КМ), трошкове запослених на службеном путу (38.792 
КМ) и трошкове бруто осталих личних расхода (842.327 КМ). 

Трошкови помоћи запосленима се односе на помоћ због дуготрајне болести и смрти 
запосленог, односно члана уже породице запосленог (26.164 КМ) и рођења дјетета 
(19.821 КМ).  

Трошкови запослених на службеном путу се односе на трошкове дневница на 
службеном путу (9.139 КМ), смјештаја и исхране (20.757 КМ), превоза и осталих 
трошкова на службеном путу (7.649 КМ), као и накнаде за коришћење властитог 
возила у службене сврхе (1.247 КМ).  

Трошкови бруто осталих личних расхода односе се на накнаде за исхрану током 
рада (405.359 КМ), накнаде трошкова превоза на посао и са посла (98.172 КМ), 
накнаду за регрес за коришћење годишњег одмора (318.604 КМ) и накнаду плате в.д. 
директора по Споразуму са Парламентарном скупштином БиХ (20.192 КМ). 

Регрес за коришћење годишњег одмора се обрачунава у висини једне просјечне 
плате послодавца остварене у мјесецу који претходи исплати (1.720 КМ). Накнада 
за регрес је обрачуната и члановима Управе Предузећа, што није у складу са 
Закључком Владе Републике Српске, којом је регулисано да плата, заједно са 
регресом, топлим оброком, зимницом и осталим примањима по основу радног 
односа, не може бити у већем износу од 2.700 КМ за директоре и 2.250 КМ за 
извршне директоре.  

Трошкови производних услуга исказани у износу од 63.639.418 КМ се односе на 
трошкове транспортних услуга (135.915 КМ), трошкове услуга одржавања 
(63.378.931 КМ), трошкове закупа (69.537 КМ) и остале трошкове (55.035 КМ). 

Трошкови транспортних услуга се односе на трошкове поштанских (810.723 КМ) и 
интернет услуга (15.056 КМ).  

У оквиру ПТТ услуга (120.859 КМ) најзначајнији трошкови се односе на трошкове 
кориштења мобилних телефона (69.414 КМ), поштанских услуга (30.009 КМ) и 
фиксног телефона (17.926 КМ). Кориштење мобилних и фиксних телефона 
регулисано је Правилником о кориштењу мобилних телефонских бројева и фиксних 
службених телефона, којим су утврђени лимити потрошње за мобилне телефоне у 
распону од 20 КМ свим запосленима, који су одобрени у висини мјесечне претплате 
у VPN мрежи, до 200 КМ директору Предузећа. Право на накнаду ових трошкова, 
поред запослених и чланова Управе предузећа имају чланови надзорног одбора и 
предсједник одбора за ревизију. 

У оквиру аналитичког конта oвих трошкова евидентирани су трошкови кориштења 
мобилног и фиксног телефона, отпреме поште, за изнајмљивање линије и друго, 
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иако Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике чланом 2. став (4) 
омогућава рашчлањивање прописаних троцифрених конта на аналитичке рачуне у 
складу са наведеним правилником и општим актом привредног друштва ради 
аналитичког праћења и исказивања расхода.  

Трошкови услуга одржавања (63.378.931 КМ) се односе на трошкове редовног и 
зимског одржавања јавних путева (61.765.773 КМ), одржавања путева и објеката - 
расвјета тунела (602.642 КМ), одржавања возила (76.346 КМ), одржавања опреме 
(61.599 КМ), одржавања зграде (111.818 КМ) и услуге израде пројеката, 
рехабилитације и остали трошкови одржавања путева (760.753 КМ). Трошкови су 
евидентирани у складу са чланом 30. Закона о јавним путевима, који се односе на 
редовно и ванредно одржавање, односно у складу са Правилником о одржавању, 
рехабилитацији и заштити јавних путева и путних објеката ("Службени гласник 
Републике Српске", број 6/15).  

Трошкови одржавања возила (76.346 КМ) су у складу са интерним Правилником о 
условима и начину коришћења службених возила евидентирани по основу 
одржавања 39 моторних возила. У оквиру ових трошкова исказане су и вриједности 
набављених ауто-гума (22.300 КМ), што није у складу са чланом 8. став (7) 
Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике и чланом 41. и 42. Правилника 
о рачуноводственим политикама.  

Трошкови одржавања зграде (111.818 КМ) се највећим дијелом односе на 
одржавање зграде Сједишта Предузећа (108.109 КМ), по Уговору о оснивању 
заједнице етажних власника (у даљем тексту: ЗЕВ), од чега се износ од најмање 
37.977 КМ односи на инвестиционо одржавање.  

Уговором о оснивању заједнице етажних власника (Анекс I, II и III) дефинисани су 
међусобна права и обавезе између етажних власника у вези са управљањем, 
обимом, начином коришћења и одржавања посебних дијелова зграде и заједничких 
дијелова, као и обезбјеђење и коришћење финансијских средстава потребних за 
одржавање заједничких дијелова зграде. Одлуком Заједнице етажних власника од 
26.11.2019. године утврђена је висина вриједности бода за аконтацију трошкова 
инвестиционог одржавања од 1,5 КМ/м2. Уговором није дефинисан начин 
извјештавања етажних власника (доступност информације квартално, полугодишње 
или годишње) на основу које би корисници у својим пословним књигама признали 
расход или имовину. 

За уплату и трошење аконтације за инвестиционо одржавање нису успостављене 
помоћне евиденције. Аконтације трошкова инвестиционог улагања се у складу са 
чланом 4. став (1) и (13) и 41. став (4) Правилника о Контном оквиру и садржини 
рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
предузетнике и параграфом 7, 8, 10 и 13 МРС 16 Некретнине, постројења и опрема 
евидентирају у оквиру аванса за некретнине, постројења и опрему, а признавање и 
евидентирање инвестиционог улагања у оквиру нефинансијске имовине и расхода 
се врши у периоду настанка инвестиционог улагања.  

Најзначајнији трошкови осталих производних услуга (54.985 КМ) се односе на 
трошкове за услуге заштите на раду (43.351 КМ) у оквиру којих су исказани трошкови 
набавке заштитних маски, услуге дезинфекције простора и генералног чишћења, 
личних заштитних средстава за службу заштите и службених одијела и рукавица и 
друго. Набавка заштитне опреме и средстава није евидентирана у оквиру залиха 
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алата, инвентара и ХТЗ опреме, како је дефинисано чланом 8. став (7) Правилника 
о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, 
задруге, друга правна лица и предузетнике и чланом 41. и 42. Правилника о 
рачуноводственим политикама. 

Трошкови амортизације исказани у износу од 22.456.280 КМ обрачунати су 
примјеном прерачунатих стопа амортизације према процијењеном преосталом 
корисном вијеку трајања сталних средстава на процијењену основицу за обрачун 
амортизације. Због обрачуна амортизације на основицу која не одговара 
процијењеном преосталом корисном вијеку трајања сталних средстава исказана 
обрачуната амортизација за период 01.01-31.12.2020. године је нетачна.  

Трошкови резервисања исказани у износу од 69.381 КМ односе се на трошкове 
резервисања за отпремнине (5.970 КМ) и јубиларне награде запослених (63.411 КМ). 
Обрачун садашње вриједности акумулираних права запослених на отпремнине и 
јубиларне награде на дан 31.12.2020. године је извршен од стране овлашћеног 
актуара. 

Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) исказани у износу од 1.967.141 
КМ односе се на трошкове непроизводних услуга (590.352 КМ), репрезентације 
(50.755 КМ), премија осигурања (23.349 КМ), платног промета (242.754 КМ), 
чланарина (38.729 КМ) и остале нематеријалне трошкове (1.014.563 КМ). 

Трошкови непроизводних услуга се у најзначајнијим износима односе на трошкове 
услуге за обуку IPA јединице (480.000 КМ), адвокатских услуга (32.888 КМ) и 
трошкова за услуге дигиталне архиве (29.952 КМ). 

Трошкове услуге за обуку IPA јединице су исказани на основу Уговора за услуге 
обуке IPA јединице закљученог 05.08.2020. године са Adria Management Services 
д.о.о. Подгорица на износ од 960.000 КМ. На наведене услуге није обрачунат ПДВ, 
како је дефинисано чланом 13. став (1) тачка 3. и чланом 15. став (2) тачка 4. под ц) 
Закона о ПДВ-у.  

Правилником о кориштењу средстава за репрезентацију дефинисано је право на 
трошкове репрезентације чланова Управе. Осим чланова Управе, ови трошкови су 
исказани и по основу потрошње репрезентације чланова надзорног одбора, што није 
у складу са Закључком Владе Републике Српске од 03.02.2011. године, по којем се 
трошкови репрезентације омогућавају, између осталих, за директоре јавних 
предузећа. Трошкови репрезентације у пословним просторијама Предузећа нису 
дефинисани интерним правилником, а за одређене набавке за сврхе репрезантације 
у властитим просторијама Предузеће нема закључене уговоре о јавним набавкама.  

У оквиру расхода по судским рјешењима исказан је износ од 186.669 КМ који се 
односи на обавезе утврђене Споразумом о обезбјеђењу недостајућих средстава за 
закључење поравнања по судским споровима и по Закључку Владе Републике 
Српске од 01.10.2020. године, којим су обезбијеђена средства за исплату обавеза по 
тужби „Интегра инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука против ЗЕВ-а ПЦ „Интегра“, чије је 
Предузеће чланица за трошкове судских поравнања по судским споровима. С 
обзиром да су у питању расходи из ранијег периода за наведени износ 
нераспоређени добитак ранијих година није исказан у складу са чланом 26. 
Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике.  

Трошкови пореза и доприноса исказани у износу 191.086 КМ се најзначајнијим 
дијелом односе на накнаду за шуме (96.391 КМ), за противпожарну заштиту (37.798 
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КМ) и посебни допринос солидарности приликом набавке нових моторних возила 
(17.500 КМ) и трошкове доприноса за запошљавање инвалида (8.353 КМ). 

Остали нематеријални трошкови су исказани у износу од 1.014.563 КМ, а 
најзначајнији се односе на трошкове огласа у штампи и другим медијима (28.105 КМ), 
административне и судске таксе и друго (37.196 КМ), судске трошкове и накнаде 
штете (904.215 КМ). 

Финансијски расходи (8.592.726 КМ) се односе на расходе камата по кредитима у 
земљи (2.798.505 КМ), иностранству (369.682 КМ) и затезне камате обрачунате од 
стране Министарства финансија за доспјеле а неплаћене ино кредите, за које 
плаћања умјесто Предузећа врши Министарство (5.422.175 КМ) и остало 2.362 КМ 
(тачка 6.2.2.3. извјештаја). 

Остали расходи су исказани у износу од 5.216.672 КМ, а готово у потпуности се 
односе на расходе по основу расходовања залиха материјала и робе и осталe 
расходе (5.216.483 КМ), које највећим дијелом чине остали ванредни расходи по 
основу путарина, за финансирање дијела Источног транзита Града Бања Лука и 
непоменути остали расходи који се односе на финансирање пројеката у ЈЛС. 

Остали ванредни расходи по основу путарина (213.759 КМ) су исказани на основу 
Рјешења о поврату и прекњижавању погрешно уплаћених јавних прихода Пореске 
управе Републике Српске.  

Остали ванредни расходи - финансирање дијела Источног транзита Града Бања 
Лука (2.582.595 КМ) се односе на финансирање пројеката „Реконструкција и 
модернизација улице Ивана Горана Ковачића у Бања Луци“ у вриједности од 
1.850.229 КМ и пројекта „Изградња Источног транзита од Крфске улице до Улице 
Гаврила Принципа у Бања Луци – I фаза“ у износу од 732.366 КМ који су реализовани 
на основу одлука Владе Републике Српске и споразума о регулисању међусобних 
односа са Градом Бања Лука (тачка 6.1.1. извјештаја). 

Непоменути остали расходи - финансирање пројеката у ЈЛС из средстава 
приватизације државног капитала и сукцесије - escrow рачун (2.420.108 KM) се 
односе на средства са escrow рачуна која су Одлукама Владе Републике Српске 
одобрена Предузећу за финансирање и суфинансирање изградње саобраћајница и 
модернизације локалних путева на основу споразума закључених са ЈЛС. 
Министарство финансија након завршетка пројеката дозначава средства за 
измирење обавеза извођачима радова на трансакционе рачуне Предузећа (тачка 
6.1.1 извјештаја).  

Најзначајнији расходи се односе на изградњу саобраћајнице на дионици 
Универзиитетско-клинички центар Бања Лука до Карађорђеве улице у Бања Луци 
(2.148.933 КМ) и суфинанирање изградње прикључне саобраћајнице на магистрални 
пут М-14.1 у Пелагићеву (165.022 КМ).  

Расходи од усклађивања вриједности имовине су исказани у износу од 151.770 
КМ и у потпуности се односе исправку вриједности потраживања од купаца 
примјеном индиректне методе застарјелости потраживања у складу са МСФИ 9 - 
Финансијски инструменти (тачка 6.2.1.2. извјештаја). 

Препоручује се Надзорном одбору да обезбиједи: 

- да се уговорене плате и накнаде плата члановима Управе одређују у 
складу са Закључком Владе Републике Српске, 

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи: 
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- да се плате руководећем особљу одређују у складу са Закључком Владе 
Републике Српске,  

- закључивање уговора о раду на одређено вријеме у складу са чланом 39. 
став (1) Закона о раду и чланом 10. став (3) Правилника о раду, 

- признавање права на накнаде за увећање основне плате по основу 
радног учинка у складу са чланом 69. Правилника о раду, 

- да се обрачун накнада члановима надзорног одбора врши у складу са 
Одлуком Управе и Одлуком о висини накнаде трошкова за службена 
путовања у земљи и иностранству за запослене у Републици Српској,  

- да се евидентирање бруто накнада за помоћи запосленима, ПТТ услуга 
и судских трошкова, расхода из ранијег периода и набавка ауто-гума, 
заштитне и ХТЗ опреме врши у складу са чланом 2. став (4), чланом 8. 
став (7) и чланом 26. и Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна 
у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
предузетнике и захтјевима МРС 2 Залихе, 

- да се уплате заједници етажних власника за трошкове инвестиционог 
одржавања признају као аванси за некретнине, постројења и опрему, 
сходно члану 4. став (13) Правилника о Контном оквиру и садржини 
рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна 
лица и предузетнике, а да се након информације о стварном утрошку 
истих изврши анализа улагања и сходно томе, а према 
рачуноводственим правилима за привредна друштва изврши 
признавање улагања, те да се успостави помоћна евиденција уплата и 
трошења аконтација за инвестиционо одржавање и 

- да се на услуге извршене од пружаоца услуге који нема сједиште у БиХ 
обрачун пореза на додату вриједност врши у складу са чланом 13. став 
(1) тачка 3. и чланом 15. став (2) тачка 4. под ц) Закона о порезу на 
додату вриједност. 

6.1.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха исказани су укупни приходи у износу од 137.701.466 КМ, укупни 
расходи у износу од 107.307.794 КМ и нето добитак периода у износу од 30.393.672 
КМ.  

6.2. Биланс стања 

6.2.1. Актива 

Укупна актива исказана је у нето износу од 3.481.894.734 КМ, а чине је пословна и 
ванбилансна актива. 

Пословна актива исказана је у бруто износу од 4.588.517.162 КМ, исправке 
вриједности 1.132.303.334 КМ и нето вриједности 3.456.213.828 КМ.  

Пословну активу чине стална средства нето вриједности од 3.451.136.499 КМ и 
текућа средства нето вриједности од 5.077.329 КМ. 
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6.2.1.1. Стална средства  

Стална средства су исказана у бруто износу од 4.576.589.822 КМ, исправке 
вриједности 1.125.453.323 КМ и нето вриједности 3.451.136.499 КМ. 

Признавање појединих категорија сталних средстава у току 2020. године се врши 
преко конта средстава у припреми, а након испостављања окончане ситуације и 
записника о пријему врши се пренос на одговарајућу категорију сталних средстава. 
У оквиру сталних средстава промјене у току 2020. године се односе на повећање 
вриједности у укупном износу од 381.846.800 КМ које се састоји од набавки 
(67.912.918 КМ), повећања вриједности процјеном (336.421.872 КМ) и смањење 
вриједности које се односи на расходе амортизације (22.459.557 КМ) и пренос 
службених аутомобила уступањем без накнаде по Одлукама Владе Републике 
Српске (28.432 КМ). 

Вриједност сталних средстава Предузећа се, након преузимања података из 
евиденција Републичке дирекције за путеве у износу исказаног државног капитала, 
мијењала процјенама вриједности сталних средстава извршених са стањем на дан 
31.12.2004. године (јавни путеви и путни објекти), 31.12.2005. (опрема) повећањем 
за 4.672.182.379 КМ и смањењем по основу процјене на дан 31.12.2012. године за 
2.061.053.828 КМ. Процјене су вршене интерно од комисија формираних од 
запослених радника Предузећа, а промјене вриједности сталних средстава су 
исказане преко ревалоризационих резерви Предузећа (тачка 6.2.2.1 извјештаја). 

Предузеће је извршило процјену вриједности средстава и опреме са стањем на дан 
31.12.2019. године ангажовањем независног процјенитеља Економски институт 
д.о.о. Бања Лука. Процјена је завршена у току 2020. године, ефекти су евидентирани 
у пословним евиденцијама Предузећа дана 02.01.2020. године, а односе се на 
смањење набавне вриједности за 4.073.172 КМ, смањење исправке вриједности за 
332.211.864 КМ и повећање ревалоризационих резерви за 356.296.432 КМ. За дио 
сталних средстава за која раније нису формиране ревалоризационе резерве у 
износу довољном за поништавање ранијих ефеката процјене, у складу са 
параграфом 40 МРС 16 Некретнине, постројења и опрема, извршено је смањење 
нераспоређеног добитка ранијег периода у износу од 57.903.145 КМ, а за дио 
сталних средстава која су идентификована процјеном а изграђена прије 2004. године 
повећање осталог основног капитала Предузећа у износу од 38.036.070 КМ. Дио 
сталних средстава није био обухваћен процјеном са стањем на дан 31.12.2019. 
године, па је процијењен у току 2021. године и извршена корекција уочених грешака 
Техничком исправком Извјештаја о процјени вриједности некретнина, постројења и 
опреме у износу од 7.023.139 КМ.  

Евидентирање ефеката процјене аналитички није завршено са стањем на дан 
31.12.2020. године, а у главној књизи Предузећа ефекти процјене су евидентирани 
преко набавне вриједности сталних средстава, чиме је набавна вриједност 
потцијењена, а исправка вриједности прецијењена у најмањем износу од 
281.526.453 КМ. Због наведеног, главна књига и помоћна евиденција сталних 
средстава нису усаглашене са стањем на дан 31.12.2020. године, како је прописано 
чланом 17. став (3) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (”Службени 
гласник Републике Српске”, број 94/15 и 78/20).  

Исказана вриједност сталних средстава, ревалоризационих резерви и 
нераспоређеног добитка ранијих година (за вриједност обезвријеђених сталних 
средстава) са стањем на дан 31.12.2020. године није у потпуности призната у складу 
са захтјевима МРС 16 Некретнине, постројења и опрема. 
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За ефекте процјене вриједности сталних средстава са стањем на дан 31.12.2019. 
године исказане у финансијским извјештајима за 2020. годину није извршена 
корекција упоредних података у одговарајућој колони финансијских извјештаја за 
претходну годину у складу са МРС 8 Рачуноводствене политике, промјене 
рачуноводствених процјена и грешке, на основу чега презентована стања сталних 
средстава нису исказана у складу са захтјевима наведеног стандарда.  

Нематеријална средства исказана су у бруто износу од 7.650.303 КМ, исправке 
вриједности од 415.961 КМ и нето вриједности од 7.234.342 КМ. Односе се на нето 
вриједности осталих нематеријалних средстава (97.164 КМ) и авансе и 
нематеријална средства у припреми (7.137.178 КМ). 

Укупно повећање нематеријалних средстава у току 2020. године износи 4.184.660 
КМ, а најзначајније се односи на набавке софтвера за управљање путном мрежом 
(1.007.291 КМ) по уговору са Planetsoft d.o.o. Banja Luka, САП пословни програм 
(2.013.134 КМ) по уговорима са Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka и пилот пројекат 
успостављања интелигентних транспортних система ИТС (1.164.237 КМ) по уговору 
са Planetsoft d.o.o. Banja Luka. 

Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине исказане су бруто 
вриједности 4.568.939.519 КМ, исправке вриједности 1.125.037.362 КМ и нето 
вриједности 3.443.902.157 КМ. 

Нето вриједност некретнина, постројења и опреме чине земљиште (38.247 КМ), 
грађевински објекти (3.378.167.815 КМ), постројења и опрема (4.065.463 КМ) и 
аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми 
(61.630.632 КМ). 

Земљиште се односи на земљиште за санацију клизишта Љескове воде у Добоју и 
у Мркоњић Граду, које је у власништву Предузећа. 

Најзначајнија повећања на некретнинама у току године се односе на улагања у 
пројектовање, надзор и технички пријем јавних путева и објеката (2.471.100 КМ), 
трошкове инвестиционог одржавања (4.050.103 КМ) и радове на изградњи, 
реконструкцији и рехабилитацији путева (11.201.942 КМ) од којих су најзначајнији 
радови на регионалном путу Јахорина-Пале, Подградци-Мраковица и санација 
клизишта на дионици пута Котор Варош-Митровићи.  

Приликом евидентирања нових улагања на постојећим путевима (инвестициона 
улагања у санацију, реконструкцију или рехабилитацију) Предузеће не врши 
искњижавање замијењеног неамортизованог дијела пута који представља горњи 
слој, односно хабајући дио асфалта, чиме је вриједност ове категорије сталних 
средстава увећана, а ефекти увећања вриједности сталних средстава по том основу 
нису тачно исказани.  

Најзначајнија повећања на постројењима и опреми у току године се односе на 
набавку компјутерске опреме (1.348.674 КМ) и осам службених моторних 
аутомобила (350.000 КМ). 

Аванси, нематеријална средства у припреми, некретнине, постројења, опрема и 
инвестиционе некретнине у припреми исказане су у износу од 61.630.632 КМ, од чега 
су инвестиције у току (51.363.748 КМ) и дати аванси (266.884 КМ). Од укупног 
повећања инвестиција у току године у износу од 58.763.769 КМ најзначајнија се 
односе на улагања у магистралне путеве М6 Љубиње-Љубиње граница Републике 
Српске/ФБиХ (11.182.578 КМ) и Модрича-Подновље-Руданка-Добој и Дервента-
Врхови-Шешлије (10.399.212 КМ).  
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Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи да се приликом 
евидентирања нових улагања на постојећим путевима врши искњижавање 
замијењеног неамортизованог дијела пута у складу са параграфом 13 и 70 
МРС 16 Некретнине, постројења и опрема. 

6.2.1.2. Текућа средства 

Текућа средства су исказана у бруто вриједности 11.927.340 КМ, исправке 
вриједности 6.850.011 КМ и нето вриједности 5.077.329 КМ. Чине их дати аванси, 
краткорочна потраживања, готовина и активна временска разграничења. 

Дати аванси бруто вриједности и исправке вриједности у износу од 8.178 КМ се 
односе на авансе дате добављачима за набавку роба и услуга. 

Краткорочна потраживања, краткорочни пласмани и готовина су исказани у 
бруто вриједности од 11.919.162 КМ, исправке вриједности од 6.850.011 КМ и нето 
вриједности од 5.069.151 КМ, а чине их краткорочна потраживања, готовински 
еквиваленти и готовина и активна временска разграничења. 

Краткорочна потраживања на дан 31.12.2020. године су исказана у нето износу од 
440.582 КМ, а односе се на потраживања од купаца у земљи и друга краткорочна 
потраживања.  

Потраживања од купаца у земљи исказана су у бруто вриједности од 3.599.233 КМ, 
исправке вриједности од 3.190.153 КМ и нето вриједности од 409.080 КМ по основу 
закупа путног земљишта и постављања билборда у путном појасу. Корекција 
наведених потраживања је вршена у складу са чланом 59. Правилника о 
рачуноводственим политикама Предузећа, односно у складу са МСФИ 9 Финансијски 
инструменти који је у примјени за годишње периоде који почињу од 01.01.2020. 
године, примјеном процента који изражава очекивања о ненаплати потраживања од 
купаца, утврђеног на бази просјека претходног трогодишњег периода. Потраживања 
старија од 365 дана се коригују у цијелом износу.  

Законом о јавним путевима прописано је да Предузеће може дио путног појаса да 
изда у закуп у складу са просторнопланском документацијом уз прописану накнаду. 
Уколико закупац не плаћа своје обавезе, наплата потраживања се врши судским 
путем, што је дефинисано и уговорима о закупу путног земљишта. Предузеће је у 
складу са рачуноводственом политиком вршило корекцију вриједности 
потраживања, али наплата судским путем за највећи број уговора није вршена, што 
није у складу са чланом 3, 5 и 6. уговора (тачка 6.5. извјештаја).  

Друга краткорочна потраживања исказана су у нето износу од 31.502 КМ (бруто 
вриједности од 3.505.600 КМ и исправке вриједности од 3.474.098 КМ), а чине их 
највећим дијелом потраживања од ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту за рефундацију 
накнаде плате за вријеме коришћења породиљског боловања (23.937 КМ) и од 
запослених по основу прекорачења лимита по основу трошкова мобилних телефона 
(4.644 КМ).  

Исправка вриједности других краткорочних потраживања се у најзначајнијем износу 
односи на судски спор (3.419.838 КМ) са фирмом „Електроунион“ д.о.о. Источно Ново 
Сарајево покренут у току 2015. по основу накнаде штете за кршење одредаба Закона 
о јавним набавкама. Спор је првобитно пресуђен на штету Предузећа, али је пресуда 
поништена и Суду БиХ упућен Приједлог за противизвршење на основу правоснажне 
и извршне одлуке Суда БиХ. Наведени спор није обухваћен прегледом судских 
спорова достављеним од Предузећа (тачка 6.5. извјештаја). 
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Готовина и готовински еквиваленти исказани су у износу од 4.282.858 КМ, а 
односе на средства на трансакционим рачунима код шест пословних банака 
(3.824.007 КМ), намјенском рачуну средстава за експропријацију земљишта (427.497 
КМ), рачуну за пословне картице чланова Управе Предузећа (1.787 КМ), девизном 
рачуну (27.959 КМ) и готовину у благајни (1.608 КМ).  

Активна временска разграничења су исказана у износу од 345.711 КМ, а односе 
се пословне приходе, који са стањем на дан 31.12.2020. године нису били дозначени 
са JРТ на трансакционе рачуне Предузећа, по основу регистрације моторних возила 
(89.220 КМ) и прихода од УИО (256.491 КМ). 

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи предузимање 
активности на наплати потраживања од купаца у складу са одредбама 
закључених уговора о закупу путног земљишта. 

6.2.2. Пасива 

Укупна пасива исказана је у износу од 3.481.894.734 КМ, а чине је пословна и 
ванбилансна пасива. 

Пословна пасива исказана је у износу од 3.456.213.828 КМ, а чине је основни 
капитал, резерве, ревалоризационе резерве, нераспоређени добитак, резервисања, 
разграничени приходи и примљене донације и обавезе. 

6.2.2.1. Капитал 

Структуру капитала на дан 31.12.2020. године чини основни капитал (197.415.357 
КМ), резерве (17.766.231 КМ), ревалоризационе резерве (2.742.375.352 КМ) и 
нераспоређени добитак (61.870.697 КМ).  

Основни капитал чини државни капитал у износу од 159.800.540 КМ уписaн у судски 
регистар и усаглашен са исказаним капиталом у пословним књигама.  

Остали основни капитал у износу од 37.614.817 КМ евиденитиран је у финансијским 
извјештајима Предузећа у току 2020. године као резултат процјене сталних 
средстава са стањем на дан 31.12.2019. године. Односи се на вриједност сталних 
средстава идентификованих процјеном која нису била евидентирана у пословним 
књигама Предузећа, а изграђена су прије 2004. године, односно прије преузимања 
података од Републичке дирекције за путеве и нису била обухваћена основним 
капиталом формираним преузимањем податка из финансијских извјештаја 
Републичке дирекције за путеве, чији је Предузеће правни сљедбеник (тачка 6.2.1.1. 
извјештаја). 

Резерве Предузећа чине законске резерве (15.980.054 КМ) и статутарне резерве 
(1.786.177 КМ), настале у складу са чланом 231. Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 
82/19). 

Ревалоризационе резерве су формиране од позитивних ефеката процјене 
некретнина, постројења, опреме и нематеријалних улагања извршених у ранијем 
периоду и са стањем на дан 31.12.2019. године (посљедња процјена). У току 2020. 
године смањене су у износу од 31.709 КМ по основу искњижавања нето вриједности 
пренесених службених аутомобила на друге кориснике и повећане у износу од 
356.296.431 КМ као резултат евидентирања процјене сталних средстава извршене 
на дан 31.12.2019. године. 
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Нераспоређени добитак исказан је у висини од 61.870.697 КМ, а односи се на 
нераспоређени добитак текуће године (30.393.672 КМ) и нераспоређени добитак 
ранијих година (31.477.025 КМ). У току 2020. године нераспоређени добитак ранијих 
година је повећан у износу од 44.218.750 КМ по основу преноса добити остварене у 
2019. години умањене за издвајања за донације у износу од 1.303.650 КМ на основу 
Одлукa о расподјели добити Владе Републике Српске и смањен у износу од 
57.489.376 КМ за износ обезврјеђења сталних средстава процјеном на дан 
31.12.2019. године, за која нису постојале ревалоризационе резерве.  

6.2.2.2. Резеревисања, одложене пореске обавезе и разграничени приходи 

Резервисања, одложене пореске обавезе и разграничени приходи исказани су у 
износу од 195.399.957 КМ. Односе се на резервисања за трошкове у гарантном року 
(4.145.624 КМ), резервисања за накнаде и бенефиције запослених по основу 
процјене овлашћеног актуара (224.651 КМ), разграничене приходе и примљене 
донације (187.234.275 КМ) и остала дугорочна резервисања (3.786.407 КМ).  

Резервисања за трошкове у гарантном року се односе на средства гаранција за 
квалитет извршених радова на магистралним и регионалним путевима и 
припадајућим објектима по уговорима са извођачима радова.  

Разграничени приходи и примљене донације се односе на разграничене приходе 
по основу примљених донација, од чега се највећи дио односи на средства 
примљена од Владе Републике Српске из Развојног програма Републике Српске, а 
намијењена за реконструкцију, изградњу и рехабилитацију магистралних и 
регионалних путева и објеката на њима.  

Најзначајнији приходи се односе на приходе и донације за изградњу клизишта 
Чемерно (59.676.382 КМ), путеве на територији општине Сребреница (18.288.740 
КМ), путеви Подградци-Мраковица (11.183.270 КМ), Вучја Пољана-Муселиновац- 
Потоци (12.058.906 КМ) и Вукосавље-Подновље-Шешлије (11.894.956 КМ).  

Дугорочна резервисања за накнаде и бенефиције запослених односе се на 
садашњу вриједност акумулираних права запослених на отпремнине за одлазак у 
пензију (116.316 КМ) и јубиларне награде (108.335 КМ) обрачунатих на дан 
31.12.2020. године у складу са МРС 19 Примања запослених, према извјештају 
овлашћеног актуара. 

Остала дугорочна резервисања се односе се на резервисања за судске спорове 
(3.786.407 КМ).  

6.2.2.3. Обавезе 

Обавезе су на дан 31.12.2020. године исказане у износу од 241.386.234 КМ, а односе 
се на дугорочне и краткорочне обавезе. 

Дугорочне обавезе се односе на дугорочне кредите у земљи и иностранству 
исказане у износу од 97.790.002 КМ. 

Дугорочни кредити у земљи (47.829.293 КМ) сe односе на обавезе по кредитима за 
изградњу, реконструцију и рехабилитацију путева, изградњу тунела и обилазница од 
Нове банке а.д. Бања Лука (три кредита) у износу од 23.414.373 КМ, UniCredit Bank 
a.d. Banja Luka (два кредита) у износу од 19.850.870 КМ, Аddiko Bank a.d. Banja Luka 
у износу од 2.164.050 КМ и Комерцијалне банке а.д. Бања Лука у износу од 400.000 
КМ. 

Предузеће је 30.10.2020. године закључило Уговор о синдицираном дугорочном 
кредиту са UniCredit Bank a.d. Banja Luka и групом банака у износу од 95.000.000 КМ 
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са каматном стопом шестомјесечни Euribor увећан за маржу, роком доспијећа од 84 
мјесеца и grace периодом од 24 мјесеца.  

Остали уговори о кредитима су закључени у ранијем периоду, каматна стопа је 
углавном шестомјесечни Еuribor увећан за маржу на годишњем нивоу.  

Дугорочни кредити у иностранству (51.960.709 КМ) се односе на супсидијарне 
споразуме који су закључени између БиХ и инвестиционих банака, а затим су 
посредством Републике Српске, Министарства финансија закључени са 
Предузећем, а односе се на кредите од Европске инвестиционе банке EIB 23599, за 
рехабилитацију путева у Републици Српској у износу од 41.620.062 КМ и Свјетске 
банке WB IDA 43710 BOS, Пројекат путне инфраструктуре и безбједности на 
путевима у износу од 10.340.647 КМ. 

Краткорочне обавезе исказане су у износу од 143.596.232 КМ, а односе се на 
краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања, обавезе из специфичних 
послова, обавезе за зараде и накнаде зарада, друге обавезе, обавезе за остале 
порезе и доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења.  

Краткорочне финансијске обавезе (28.546.727 КМ) се односе на обавезе по дијелу 
дугорочних кредита који доспијевају за плаћање у периоду до годину дана и то од 
иностраних кредитора (16.306.843 КМ) и од комерцијалних банака у земљи 
(12.239.884 КМ). 

Обавезе према банкама у земљи се односе на обавезе од Нове банке а.д. Бања Лука 
(три кредита - 3.388.456 КМ), UniCredit Bank a.d. Banja Luka (1.000.000 КМ), Аddiko 
Bank a.d. Banja Luka (1.032.221 КМ), Raiffeisen Bank d.d. BiH 81.420.854 КМ) и 
Комерцијалне банке а.д. Бања Лука (100.000 КМ).  

Обавезе према иностраним кредиторима се, поред уговора од Европске 
инвестиционе банке EIB 23599 (6.258.656 КМ) и Сјетске банке WB IDA 43710 BOS 
(1.880.118 КМ), односе и на кредит од Европске банке за обнову и развој (EBRD) 
37543 за Пројекат рехабилитације путева у износу од 8.168.069 КМ. Обавезе по 
Уговору о дугорочном кредиту су рекласификоване у краткорочне, према параграфу 
74 МРС 1 Презентација финансијских извјештаја, због неиспуњености уговореног 
финансијског показатеља.  

Обавезе из пословања (12.083.876 КМ) се односе на обавезе за примљене авансе, 
депозите и кауције (262.719 КМ), добављаче у земљи (9.355.362 КМ) и остале 
обавезе из пословања (2.465.795 КМ). Обавезе за примљене авансе се односе на 
неидентификоване уплате потраживања за закуп путног земљишта и претплате по 
основу закупа путног земљишта. 

Обавезе према добављачима у земљи (9.355.362 КМ) се односе на обавезе за 
редовно и зимско одржавање путева (4.431.471 КМ), за изградњу, реконструкцију и 
санацију путева (4.798.052 КМ) и друге обавезе (125.839 КМ). 

Остале обавезе из пословања (2.465.795 КМ) се у најзначајнијем износу односе на 
обавезе према Министарству финансија по основу више компензованих обавеза од 
пријављених потраживања мулитлатералном компензацијом за период 2015-2017. 
година (2.226.819 КМ).  

Обавезе из специфичних послова (60.192.986 КМ) се односе на обавезе према 
Министарству финансија по основу неплаћених обавеза за отплату дугорочних 
кредита према иностраним финансијским институцијама које Предузеће, као крајњи 
корисник кредита, не отплаћује од 2013. године. Отплату кредита врши 
Министарство финансија преко Министарства финансија и трезора БиХ, а 
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неизмирене обавезе по ануитетним плановима Предузеће евидентира као обавезе 
према Министарству финансија.  

Министарство финансија је са Предузећем 18.03.2021. године закључило Споразум 
о начину измирења обавеза Предузећа према Републици Српској по основу 
пројеката за које су кредити закључени у износу од 60.192.986 КМ, којим су обавезе 
по кредитима репрограмиране на период од 10 година уз grace период од двије 
године. 

Обавезе за зараде и накнаде зарада (371.444 КМ) се односе на обавезе према 
запосленима за зараде, накнаде зарада и остала лична примања обрачунате за 
децембар 2020. године. 

Друге обавезе (35.975.202 КМ) су у најзначајнијим износима исказане по основу 
камата за кредит од Европске инвестиционе банке ЕИБ 23599 (26.950 КМ), од 
UniCredit Bank a.d. Banja Luka (15.505 КМ) и по основу затезне камате по дугорочним 
ино кредитима обрачунате од стране Министарства финансија (35.824.847 КМ). 
Остале обавезе се односе на обавезе према запосленима и накнада члановима 
надзорног и одбора за ревизију за децембар 2020. године, као и обавезе за донације 
према одлукама Владе Републике Српске по основу расподјеле добити Предузећа 
за 2018. и 2019. годину.  

Министарство финансија од 2013. године обрачунава затезне камате Предузећу на 
име неотплаћених ино кредита, које су са стањем на дан 31.12.2020. године исказане 
у износу од 35.824.847 КМ. Влада Републике Српске је Закључком од 18.03.2021. 
године Предузећу отписала затезне камате у наведеном износу (тачка 6.6. 
извјештаја). 

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (77.988 КМ) се односе на 
обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине на терет трошкова.  

Пасивна временска разграничења исказана су у износу од 6.348.010 КМ, a односе се 
на остала краткорочна резервисања по основу редовног и зимског одржавања и 
остала пасивна временска разграничења по основу резервисања у складу са 
одлукама Владе Републике Српске.  

Остала краткорочна резервисања по основу редовног и зимског одржавања 
(3.276.902 КМ) су исказана по основу дуга за радове редовног одржавања 
магистралних и регионалних путева извршених у периоду 01.01-30.04.2018. године. 
Истеком Оквирног споразума за период 2012-2016. године извођач Приједорпутеви 
а.д. Приједор је наставио вршење редовног одржавања путева за период за који није 
био закључен нови оквирни споразум због жалбених поступака у процесу јавне 
набавке, а за обавезе за радове у периоду 01.01-30.04.2018. године са Предузећем 
је због неприхватања обавеза покренут спор. Пресудом Арбитражног суда у 
Бањалуци од 07.04.2021. године Предузеће је обавезно да тужиоцу, као извођачу 
радова, исплати износ резервисања у року од једне године од дана доношења 
пресуде под пријетњом извршења.  

Остала пасивна временска разграничења (3.071.107 КМ) се односе на средства 
резервисана у складу са одлукама Владе Републике Српске о финансирању 
пројеката у ЈЛС, од чега се најзначајнији износ од 2.529.416 КМ односи на пројекат 
на подручју града Бања Лука - Извођење радова на локалном путу Чокорска поља – 
Сарачица по Одлуци из 2018. године.  
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6.2.3. Ванбилансна евиденција 

Ванбилансна актива и пасива су исказане у износу од 25.680.906 КМ. На основу 
информација објелодањених у Напоменама уз финансијске извјештаје чине их 
примљене банкарске гаранције за добро извршење посла, квалитет изведених 
радова и по основу ретенција (152) у износу од 25.680.622 КМ, примљене мјенице 
(42) у износу од 42 КМ и дате мјенице (242) комерцијалним банкама по дугорочним 
кредитима у износу од 242 КМ. 

Предузеће је примљене и издате мјенице исказало у вриједности од по једне КМ, а 
не у вриједности уговорених средстава и обавеза по којем основу су примљене, 
односно издате као средство обезбјеђења, чиме су ванбилансна актива и пасива 
потцијењене у најмањем износу од 261.005.970 КМ. Наведено 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. 

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи да се позиције 
ванбилансне активе и пасиве евидентирају 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 токова готовине 

Укупни приливи готовине исказани су у износу од 162.549.747 КМ, а односе се на 
приливе готовине из пословних активности (144.687.265 КМ), приливе готовине из 
активности инвестирања (11.612 КМ) и приливе готовине из активности 
финансирања (17.850.870 КМ). 

Укупни одливи готовине износе 169.774.819 КМ, од чега су одливи готовине из 
пословних активности (83.436.329 КМ), одливи готовине из активности инвестирања 
(70.405.319 КМ) и одливи готовине из активности финансирања (15.933.171 КМ).  

Нето смањење готовине на дан 31.12.2020. године износи 7.225.072 КМ, готовина на 
почетку обрачунског периода износи 11.507.930 КМ и готовина на крају обрачунског 
периода износи 4.282.858 КМ. 

Биланс токова готовине је састављен у складу са чланом 9-19. Правилника о 
садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, 
задруге, друга правна лица и предузетнике, односно у складу са захтјевима МРС 7 
Извјештај о токовима готовине. 

6.4. Временска неограниченост пословања 

Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука је у 
Напоменама уз финансијске извјештаје објелоданило да није значајно изложено 
тржишном, кредитном и ризику ликвидности.  

6.5. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

На основу информација добијених oд Предузећа, на дан 31.12.2020. године 
Предузеће се јавља као тужилац у 42 судска спора против физичких и правних лица 
у најмањем износу од 51.417 КМ без обрачунатих камата и судских трошкова, a по 
основу закупа путног земљишта. 

Против Предузећа се на дан 31.12.2020. године води 181 судски спор покренут од 
стране физичких и правних лица у најмањем износу од 3.786.408 КМ са урачунатим 
судским трошковима за штету насталу извођењем радова на приступним 
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саобраћајницама, неосновано богаћење за наплаћена потраживања за која је 
изгубљен спор, експрописане непокретности, регресне тужбе осигуравајућих кућа по 
основу саобраћајних несрећа са смртним исходом и слично.  

Предузеће је по основу процјене исхода судских спорова за 2020. годину извршило 
смањење дугорочних резервисања у износу од 1.364.931 КМ (тачка 6.1.1. 
извјештаја), а на име окончаних судских спорова у току године је исплаћен износ од 
904.215 КМ. Смањење дугорочних резервисања је извршено без одлуке Надзорног 
одбора (тачка 3. извјештаја). 

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, али истим 
нису у потпуности објелодањене додатне информације о расходима, повећањима 
сталних средстава и неусаглашеним стањима обавеза према параграфу 112 (ц) 
МРС 1 Презентација финансијских извјештаја и о отпису затезне камате према 
Закључку Влада Републике Српске од 18.03.2021. године у складу са параграфом 
21 МРС 10 Догађаји послије извјештајног периода.  

Неусаглашена салда потраживања утврђена приликом усаглашавања потраживања 
са ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту нису објелодањена у складу са чланом 18. став 
(3) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске. 

Препоручује се директору Предузећа да обезбиједи да се у Напоменама уз 
финансијске извјештаје врши објелодањивање: 

- свих неусаглашених салда потраживања и обавеза у складу са чланом 
18. став (3) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске и 

- додатних информација према параграфу 112 (ц) МРС 1 Презентација 
финансијских извјештаја и параграфу 21 МРС 10 Догађаји послије 
извјештајног периода. 

 

Ревизијски тим 

Љиљана Топић, с.р.  

Сњежана Тубић, с.р. 

Мира Матијашевић, с.р. 
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