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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Јавног предузећа „Завод за 
уџбенике и наставна средства“ а.д. Источно Ново Сарајево 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 „Завод за уџбенике и наставна средства“ 
а.д. Источно Ново Сарајево, 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 тачком 3. извјештаја:  

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године Јавно предузеће 
„Завод за уџбенике и наставна средства“ а.д. Источно Ново Сарајево није 
организовало и извршило у складу са одредбама Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и 
обавеза, јер није пописано земљиште, пописне листе за грађевинске објекте, 
обавезе и потраживања не садрже податке о стварним стањима, као ни податке о 
прегледима разлика између књиговодственог и стварног стања. 

Као што је наведено под тачком 6.2.1.1 извјештаја:  

Вриједност грађевинских објеката је исказана више за износ од 54.151 КМ, а 
инвестиционих некретнина мање за наведени износ, јер пословни простори издати 
у закуп нису евидентирани у складу са чланом 4. став (10) Правилника о контном 
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга 
правна лица и предузетнике. 

Као што је наведено под тачкама 6.2.2.2. и 6.2.2.3. извјештаја:  

Дугорочне одложене пореске обавезе су исказане мање за износ од 34.973 КМ, а 
краткорочне одложене пореске обавезе више за наведени износ, јер обавезе за које 
се измирење очекује у дугорочном периоду нису евидентиране у складу са чланом 
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28. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна 
друштва, задруге, друга лица и предузетнике. 

Као што је наведено под тачком 6.2.3. извјештаја:  

Ванбилансна актива и ванбилансна пасива исказане су мање за износ од 57.588 КМ, 
јер вриједност гаранција за уредно извршење уговора није евидентирана у складу 
са чланом 62. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. 

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

У Напоменама уз финансијске извјештаје није дато образложење везано за сталност 
пословања и исте не садрже додатне информације сходно захтјевима МРС 1 - 
Презентација финансијских извјештаја. 

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

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја 

Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да финансијски извјештаји, као 
цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане преваром или 
грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који садржи наше 
мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, али није 
гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима ревизије 
увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје. 
Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се 
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске 
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја. 
Због чињенице да се ревизија проводи провјером на бази узорка и да у систему 
интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења, 
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене. 
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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, 29.11.2021. 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 „Завод за уџбенике и 
наставна средства“ а.д. Источно Ново Сарајево 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 „Завод за уџбенике и наставна средства“ а.д. 
Источно Ново Сарајево 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 4. извјештаја:  

За набавке услуга платног промета, овердрафт кредита, смјештаја и угоститељских 
услуга у укупном износу од 33.029 КМ нису поштоване процедуре јавних набавки, 
што није у складу са чланом 6. Закона о јавним набавкама. 

Гаранције за уредно извршење уговора за набавке горива, прибора за цртање, 
адаптације књижаре у Бијељини и школских перница укупне вриједности уговора од 
202.420 КМ нису прибављене, што није у складу са тендерскoм документацијом. 

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 Јавног предузећа „Завод за уџбенике и наставна 
средства“ а.д. Источно Ново Сарајево 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 „Завод за уџбенике и 
наставна средства“ а.д. Источно Ново Сарајево. 

 Бања Лука, 29.11.2021. године                                                           Главни ревизор 

              Јово Радукић, с.р. 
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III PEЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се директору Завода да обезбиједи да се: 

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

2) обрачун амортизације за нематеријална средства и провјера корисног вијека 
и стопа амортизације за опрему врше у складу са Рачуноводственим 
политикама Завода, 

3) утврде вриједности земљишта и имовине од које се остварују приходи и исте 
евидентирају у складу са чланом 4. став (6) и (10) Правилника о контном 
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, 
друга правна лица и предузетнике,  

4) гаранције за уредно извршење уговора у ванбилансној евиденцији 
евидентирају у складу са чланом 62. Правилника о контном оквиру и 
садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга 
правна лица и предузетнике,  

5) врши анализа сумњивих и спорних потраживања, као и потраживања за која 
су извршене исправке вриједности ради могућности наплате истих и даљи 
третман проводи у складу са релевантним законским прописима, 

6) изврши анализа исказаног стања осталих ревалоризационих резерви, донесу 
одлуке о статусу истих и у складу са одлукама изврше евидентирања, 

7) у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањују информације везане 
за сталност пословања и додатне информације сходно МРС 1 - Презентација 
финансијских извјештаја. 

Препоруке везане за усклађеност 

Препоручује се директору Завода да обезбиједи да се: 

1) распоређивање запослених врши у складу са условима прописаним у 
Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, 

2) успостави систем финансијског управљања и контроле и донесу интерна акта 
у складу са одредбама Закона о систему интерних финансијских контрола у 
јавном сектору Републике Српске и другом важећом подзаконском 
регулативом, 

3) дневник благајне закључује на крају сваког радног дана у којем је било 
промјена у благајни, како је прописано чланом 11. став (8) Закона о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске и на књиговодственој 
документацији проводе интерни контролни поступци, како је прописано 
чланом 9. наведеног закона, 

4) уговори додјељују примјењујући поступке јавних набавки, како је прописано 
чланом 6. Закона о јавним набавкама, прибављају гаранције за уредно 
извршење уговора у складу са тендерском документацијом, понуде 
припремају у складу са стварним потребама, у уговорима дефинише рок 
реализације, а објављивање основних елемената уговора врши у складу са 
Упутством о објави основних елемената уговора и измјена уговора. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

 
- Закон о јавним предузећима, 
- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске, 
- Закон о раду, 
- Закон о доприносима, 
- Закон о порезу на доходак,  
- Закон о јавним набавкама, 
- Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 

Српске, 
- Правилник о садржају извјештаја и начину извјештавања о систему финансијског 

управљања и контроле, 
- Правилник о условима, начину обавјештавања, обрачунавању и уплати 

доприноса, 
- Правилник о платама Завода, 
- Правилник о поступку директног споразума, 
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, 
- Колективни уговор код послодавца, 
- Одлука о утврђивању коефицијената сложености посла, 
- Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене 

у јавном сектору Републике Српске, 
- Уредба о условима и плаћању готовим новцем, 
- Упутство о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског 

управљања и контроле Републике Српске, 
- Упутство о објави основних елемената уговора и измјена уговора, 
- План пословања за 2020. годину. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново 
Сарајево (у даљем тексту Завод) је акционарско друштво које је основала Влада 
Републике Српске. Друштво је правни сљедбеник Јавног предузећа „Завод за 
уџбенике и наставна средства“ са п.о. Српско Сарајево.  

Основна дјелатност Завода је припремање и издавање уџбеника и других наставних 
средстава, издавање публикација којима се обезбјеђују неопходне информације од 
значаја за остваривање наставних планова и програма и издавање свих врста 
прописаних школских образаца, дјела из области белетристике и других 
публикација.  

Завод је према критеријумима из члана 5. Закона о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15 и 78/20) 
разврстан у велика правна лица. 

Органи Завода су Скупштина акционара, Надзорни одбор и Управа коју чине 
директор и извршни директори. 

Средства за финансирање Завода у 2020. години обезбијеђена су из прихода по 
основу продаје роба и из других извора, а пословање се врши преко рачуна 
отворених код пословних банака. 

На Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији за период 01.01-31.12.2020. 
године није било 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 први пут је ангажована 
на провођењу финансијске ревизије Завода. 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Заводу 
који је донесен у 2019. години са двије измјене, систематизовано је 67 радних мјеста 
за 168 извршилаца. На дан 31.12.2020. године запослено је 165 извршилаца и то 154 
извршиоца на неодређено вријеме и 11 извршилаца на одређено вријеме, од којих 
су пет именована лица. 

Најмање пет запослених лица распоређени су уговором о раду на радна мјеста за 
која не испуњавају услове прописанe у Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Заводу у дијелу дефинисаног занимања. 

На основу одредби Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16) и 
Упутства о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског 
управљања и контроле („Службени гласник Републике Српске“, број 99/17) Завод 
није предузео никакве активности, јер није именовао одговорно лице које је 
задужено за успостављање, спровођење и развој финансијског управљања и 
контроле (члан 14. поменутог закона), донио план рада и годишњи извјештај о 
спровођењу планираних активности у успостављању и развоју система финансијског 
управљања и контроле (чл. 14. и 15. поменутог закона), донио акт о управљању 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

8 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа  
„Завод за уџбенике и наставна средства“ а.д. Источно Ново Сарајево 

за период 01.01 - 31.12.2020. године 

 

 

ризицима (члан 8. поменутог закона), дефинисао кључне пословне процесе и 
успоставио књигу пословних процеса (тачка 22. подтачке 3, 4. и 5. наведеног 
упутства). 

За дио уговора о закупу пословних простора вршено је евидентирање по основу 
фактура, а рокови за који су уговори закључени су истекли. У току ревизије Завод је 
закључио нове уговоре, те за исто није дата препорука. 

На дијелу путних налога и благајничких дневника нису проведени у потпуности 
интерни контролни поступци, јер исти не садрже потписе лица одговорних за 
сачињавање и контролу, што није у складу са чланом 9. Закона о рачуноводству и 
ревизији Републике Српске, а дио благајничких дневника у помоћној благајни Завода 
се није закључивао на крају сваког дана у којем је било промјена у благајни, што није 
у складу са чланом 11. став (8) наведеног закона. 

Попис имовине и обавеза у Заводу са стањем на дан 31.12.2020. године није у 
потпуности организован и извршен у складу са Правилником о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник Републике Српске“, број 45/16) - у даљем тексту 
Правилник о попису, јер: 

- нису извршене припремне радње усаглашавања свих обавеза са дужницима, што 
није у складу са чланом 15. став (3) Правилника о попису, 

- земљиште није било предмет пописа (земљиште површине од 453 м2, детаљније у 
тачки 6.2.1.1. извјештаја) , што није у складу са чланом 4. Правилника о попису,  

- пописне листе за грађевинске објекте, обавезе и потраживања не садрже податке 
о стварним стањима, него су стања преузета из књиговодствених евиденција Завода 
по групама, нису сачињене пописне листе са подацима преузетим из 
књиговодствених евиденција и подацима о стварним стањима ради утврђивања 
евентуалних разлика између књиговодственог и стварног стања и извјештаји о 
попису за исте не садрже наведене упоредне прегледе и разлике, што није у складу 
са чланом 18. и 20. Правилника о попису, 

- Извјештај о извршеном попису сачињен је 23.02.2021. године и достављен 
надлежном органу, а директор Завода је 24.02.2021. године донио Одлуку о усвајању 
информације о проведеном попису, што није у складу са чланом 20. став (2) 
Правилника о попису, којим је прописано да се извјештај о извршеном попису 
комисија за попис доставља надлежном органу најкасније мјесец дана прије 
истицања рока за припрему и презентацију годишњих финансијских извјештаја. 

Сходно горе наведеном и под тачкама 4, 5. и 6.2.1.1. 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 Завода да обезбиједи да се: 

- распоређивање запослених врши у складу са условима прописаним у 
Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, 

- успостави систем финансијског управљања и контроле и донесу интерна 
акта у складу са одредбама Закона о систему интерних финансијских 
контрола у јавном сектору Републике Српске и другом важећом 
подзаконском регулативом, 

- дневник благајне закључује на крају сваког радног дана у којем је било 
промјена у благајни, како је прописано чланом 11. став (8) Закона о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске и на књиговодственој 
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документацији проводе интерни контролни поступци, како је прописано 
чланом 9. наведеног закона,  

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

4. Набавке 

Планом јавних набавки Завода за 2020. годину са три измјене, планирана је 
вриједност јавних набавки у износу од 4.578.838 КМ (износи наведени у овој тачки 
извјештаја су без укљученог пореза на додату вриједност), и то за отворени поступак 
(3.658.738 КМ), конкурентски поступак за достављање понуда (342.000 КМ), 
преговарачки поступак (30.000 КМ), директни споразум (356.200 КМ), поступак за 
набавку услуга из Анекса II дио Б (19.000 КМ) и изузеће од примјене одредаба Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник Републике Српске“, број 38/14) - у даљем 
тексту Закон у износу од 172.900 КМ. 

Према достављеном прегледу планираних и извршених процедура јавних набавки, 
у 2020. години у складу са Законом, окончане су процедуре јавних набавки у 
вриједности од 3.784.456 КМ и то 31 отворени поступак у износу од 3.190.640 КМ 
(најзначајније набавке уџбеника, лектира, канцеларијског материјала, горива, 
адаптације простора), 15 конкурентских захтјева за достављање понуда у износу од 
303.975 КМ (набавка холограма, перница, торби и друго), један поступак набавке 
услуга из Анекса II дио Б у износу од 12.600 КМ за набавку адвокатских услуга и 163 
директна споразума у износу од 231.916 КМ (набавка едукативних игара, образаца, 
свески, картонских кутија и друго). Од планираних јавних набавки за 2020. годину код 
којих су поступци покренути у 2020. години, а уговори закључени почетком 2021. 
године односе се два уговора у вриједност од 72.896 КМ, а поступака набавки који 
су почети у 2019. години, а уговори закључени у 2020. години није било. 

Ревизијским испитивањем обухваћене су набавке у укупној вриједности од 1.553.515 
KM или 43% од вриједности уговорених набавки и то 12 отворених поступака 
(1.470.090 КМ), два конкурентска захтјева за достављање понуда (37.798 КМ), један 
поступак набавке услуга из Анекса II дио Б (12.600 КМ) и седам директних споразума 
(33.027 КМ).  

У оквиру испитаних поступака јавних набавки утврђене су сљедеће неправилности: 

- Завод је у 2020. години планирао јавне набавке, али приликом реализације истих 
нису примијењени законом прописани поступци за јавне набавке за услуге 
платног промета (18.431 КМ), услуге овердрафт кредита (2.306 КМ), услуге 
смјештаја за службена путовања (8.209 КМ) и угоститељске услуге (4.083 КМ), 
што није у складу са чланом 6. Закона, 

- за уговоре о набавци горива, прибора за цртање, адаптације књижаре у 
Бијељини и школских перница укупне вриједности од 202.420 КМ добављачи 
нису доставили гаранције за уредно извршење уговора, што није у складу са 
тендерском документацијом, 

- Уговор о извођењу грађевинско занатских радова и уградњом материјала за 
адаптацију књижаре у Бијељини у вриједности од 56.285 КМ реализован је по 
окончаној ситуацији у износу од 45.864 КМ. Реализација истог није извршена у 
складу са понудом изабраног понуђача за одређене радове, јер дио радова није 
реализован (у Извјештају о примопредаји је наведено да је у току извођења 
радова утврђено да одређене радове није потребно изводити) и дио радова је 
реализован, а исти није био у понуди, 
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- планирани број предмета за адвокатске услуге који је утврђен у Обрасцу за 
цијену понуде у Позиву за достављање понуде није извршен на основу стварних 
потреба Завода, јер је истим процијењено пружање услуге за оквирно 28 
предмета, а стварни број за уговорени период jе седам предмета. По наведеном, 
уговорена је укупна вриједност уговора од 12.600 КМ (450 КМ по предмету) и 
цијена мјесечног паушала од 1.800 КМ (до четири предмета мјесечно), утврђена 
на основу процијењених 28 предмета. Фактуре су испостављане у паушалном 
мјесечном износу од 1.800 КМ и исте не исказују стваран број извршених услуга, 

- за дио уговора није дефинисан рок реализације, 
- Завод је објавио Образац реализације уговора на својој web страници у 2020. 

години, како је дефинисано чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама и 
Упутством о објави основних елемената уговора и измјена уговора, али у истом 
није попунио рубрике датум потпуне реализације уговора и укупно утрошена 
вриједност уговора које су прописана наведеним Упутством. 

 
Препоручује се директору Завода да обезбиједи да се уговори додјељују 
примјењујући поступке јавних набавки, како је прописано чланом 6. Закона о 
јавним набавкама, прибављају гаранције за уредно извршење уговора у 
складу са тендерском документацијом, понуде припремају у складу са 
стварним потребама, у уговорима дефинише рок реализације, а 
објављивање основних елемената уговора врши у складу са Упутством о 
објави основних елемената уговора и измјена уговора. 

5. Припрема и доношење плана пословања и финансијског 
плана 

План пословања Завода за 2020. годину усвојен је у априлу 2020. године од стране 
Владе Републике Српске која је у функцији Скупштине Завода. Све активности у вези 
доношења наведеног Плана пословања вршене су такође у 2020. години (Приједлог 
плана, препорука Одбора за ревизију и закључак Надзорног одбора), што није у 
складу са тачком 6.2.10. Процедуре за израду плана пословања у којој је прописано 
да се план пословања за наредну годину треба усвојити до краја текуће године.  

Наведеним Планом планирани су укупни приходи у износу од 7.978.650 КМ и односе 
се на пословне приходе, укупни расходи у износу од 7.886.450 КМ, а односе се на 
пословне расходе и бруто добитак у износу од 92.200 КМ. 

Осим у кашњењу доношења Плана пословања за 2020. годину, ревизијом нису 
утврђене друге неусклађености у односу на регулативу која дефинише процес 
припреме и доношења Плана пословања. 

С обзиром да је План пословања за 2021. годину благовремено припремљен и 
усвојен, за кашњење у доношењу Плана пословања за 2020. годину није дата 
препорука. 

6. Финансијски извјештаји 

Завод је сачинио обрасце финансијских извјештаја прописане чланом 2. Правилника 
о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, 
задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник Републике Српске“, 
број 63/16) и то Биланс стања, Биланс успјеха, Биланс токова готовине, као и 
Извјештај о промјенама на капиталу прописан Правилником о садржини и форми 
обрасца извјештаја о промјенама на капиталу (''Службени гласник Републике 
Српске“, број 63/16). Поред наведених образаца, Завод је сачинио Извјештај о 
пословању за 2020. годину, који је Скупштина Завода усвојила 21.04.2021. године. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа  
„Завод за уџбенике и наставна средства“ а.д. Источно Ново Сарајево 

за период 01.01 - 31.12.2020. године 

11 

 

6.1. Биланс успјеха 

Укупни приходи за 2020. годину су исказани у износу од 8.139.146 КМ, што је за 2% 
више у односу на План пословања, док су укупни расходи исказани у износу од 
8.084.116 КМ, што је за 3% више у односу на План пословања. Бруто добитак исказан 
је у износу од 55.030 КМ. 

6.1.1. Приходи 

Укупне приходе чине пословни приходи (8.126.194 КМ), финансијски приходи (258 
КМ) и остали приходи (12.694 КМ).  

Пословни приходи се односе на приходе од продаје робе на домаћем тржишту 
(7.713.463 КМ), приходе од продаје учинака по основу комисионе робе (15.754 КМ) и 
остале пословне приходе (396.977 КМ).  

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту односе се на приход од продаје 
уџбеника, наставних средстава, школских лектира, педагошке документације, 
канцеларијског материјала и друге робе у велепродаји (3.952.652 КМ) и у 
малопродаји (3.760.811 КМ). 

Остали пословни приходи односе се на приходе од закупнина објеката (12.501 КМ) 
и приходе од фондова (384.476 КМ). Приходи од фондова односе се на приходе од 
Фонда солидарности за обнову Републике Српске, намијењених за санирање 
посљедица изазваних вирусом корона у Републици Српској за нето плате, порезе и 
доприносе по рјешењима Пореске управе (311.960 КМ), приходе по основу 
рефундације боловања од фондова (51.200 КМ) и остале приходе из других 
намјенских извора финансирања (21.316 КМ). 

Остали приходи се односе на добитке по основу продаје возила (4.273 КМ), 
вишкове, изузимајући вишкове залиха учинака (582 КМ), наплаћена отписана 
потраживања (5.493 КМ) и приходе од смањења обавеза и остале приходе (2.346 
КМ). 

6.1.2. Расходи 

Укупни расходи исказани су по основу пословних расхода, финансијских расхода, 
осталих расхода и расхода по основу исправке грешака из ранијих година.  

Пословни расходи су исказани у износу од 7.736.323 КМ, а односе се на набавну 
вриједност продате робе (3.355.715 КМ), трошкове материјала (165.037 КМ), 
трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (3.361.132 КМ), 
трошкове производних услуга (383.756 КМ), трошкове амортизације и резервисања 
(285.842 КМ) и нематеријалне трошкове (184.841 КМ).  

Набавна вриједност продате робе односи се на набавну вриједност продате робе по 
књижарама и пословним центрима Завода у велепродаји (1.523.903 КМ) и у 
малопродаји (1.831.812 КМ). 

Трошкови материјала односе се на трошкове горива и мазива (36.800 КМ), 
електричне и топлотне енергије (60.454 КМ) и трошкове осталог режијског 
материјала (67.783 КМ, а највећим дијелом их чине трошкови за утрошени материјал 
и дијелове за текуће одржавање у износу од 21.237 КМ и канцеларијски материјал у 
износу од 14.764 КМ). 

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода односе се на трошкове 
бруто зарада и бруто накнада зарада (2.639.454 КМ) и осталих личних расхода 
(721.678 КМ).  



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

12 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа  
„Завод за уџбенике и наставна средства“ а.д. Источно Ново Сарајево 

за период 01.01 - 31.12.2020. године 

 

 

Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада се односе на трошкове бруто 
зарада запосленима (2.578.146 КМ), накнада члановима надзорног одбора (29.562 
КМ) и накнада члановима одбора за ревизију (31.746 КМ).  

На основу Одлуке директора о висини накнаде предсједницима и члановима 
комисија за попис вршен је обрачун накнада члановима пописних комисија у бруто 
вриједности од 6.759 КМ, а исте нису прописане Колективним уговором код 
послодавца. У току ревизије, измјеном и допуном Колективног уговора, прописано је 
право на наведену накнаду и за исто није дата препорука. 

Остали лични расходи односе се на трошкове отпремнина (5.455 КМ), јубиларних 
награда (3.968 КМ), помоћи запосленим у случају смрти (18.858 КМ), рођења дјетета 
(4.499 КМ), у случају тешке болести (6.016 КМ), запослених на службеном путу 
(21.605 КМ) и бруто осталих личних расхода (661.277 КМ).  

Трошкови бруто осталих личних расхода односе се на накнаде трошкова превоза 
запослених на посао и са посла (30.711 КМ), регреса за годишњи одмор (103.855 
КМ), топлог оброка (474.130 КМ) и огрева и зимнице (52.581 КМ). 

Трошкови производних услуга односе се на трошкове транспортних услуга (77.429 
КМ), услуга одржавања (25.150 КМ), закупа (134.013 КМ), рекламе и пропаганде 
(41.072 КМ) и осталих услуга (106.092 КМ). 

Трошкови амортизације и резервисања односе се на трошкове амортизације 
(185.491 КМ) и резервисања (100.351 КМ). 

Трошкови амортизације обрачунати су према процијењеном корисном вијеку 
употребе појединих група некретнина, постројења и опреме како је прописано у 
Рачуноводственим политикама Завода. Обрачун амортизације за нематеријална 
средства која чине рачунарски програми и лиценце за програме није вршен у складу 
са Рачуноводственим политикама Завода у којима је корисни вијек прописан од пет 
година, а у помоћној евиденцији Завода обрачун амортизације вршен је по 
амортизационој групи 10 (вијек трајања 10 година). 

Трошкови резервисања се односе на резервисања по основу отпремнина за одлазак 
у пензију (9.463 КМ) и два судска спора и то радни спор ради ништавости рјешења о 
разрјешењу именованог лица и поновном изборном процесу за именовање (60.888 
КМ) и трошкови спора у вези тужбе Завода ради ништавости уговора о преносу 
својине на непокретностима и утврђивање власништва над истим (30.000 КМ, 
детаљније објашњено у тачки 6.5. извјештаја). 

Нематеријални трошкови се односе на трошкове непроизводних услуга (84.595 КМ), 
репрезентације (15.864 КМ), премије осигурања (5.969 КМ), платног промета (18.431 
КМ), чланарина (2.892 КМ), пореза (36.172 КМ), доприноса (8.591 КМ) и остале 
нематеријалне трошкове (12.327 КМ). 

Финансијски расходи исказани су у износу од 2.140 КМ, а износ од 1.536 КМ се 
односи на камату по Уговору о овердрафт кредиту. 

Остали расходи исказани су у износу од 319.229 КМ, а највећим дијелом се односе 
на расходе по основу исправке вриједности и отписа потраживања по основу пописа 
(55.911 КМ) и расходе по основу расходовања залиха материјала и робе и остале 
расходе (261.206 КМ, а износ од 250.547 КМ односи се на отпис залиха робе за 
неважеће уџбенике и педагошку документацију и другу робу која је изгубила 
комерцијалну вриједност). 

Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешке из 
ранијих година исказани су у износу од 26.424 КМ, а износ од 23.797 КМ односи се 
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на исплату разлике за нето плату, порез и доприносе по рјешењу суда из 2019. 
године за радни спор, јер се наведени трошкови односе на претходне године. 

Препоручује се директору Завода да обезбиједи да се обрачун амортизације 
за нематеријална средства врши у складу са корисним вијеком трајања 
прописаним у Рачуноводственим политикама Завода. 

6.1.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха исказани су укупни приходи (8.139.146 КМ), укупни расходи 
(8.084.116 КМ) и добитак прије опорезивања (55.030 КМ, а односи се на порески 
расход периода у износу од 27.637 КМ, одложени порески расход периода у износу 
од 8.660 КМ и нето добитак текуће године у износу од 18.733 КМ). 

6.2. Биланс стања 

Укупна актива и укупна пасива на дан 31.12.2020. године исказане су у износу од 
10.728.285 КМ, а чине их пословна актива и пословна пасива, као и ванбилансна 
актива и ванбилансна пасива. 

6.2.1. Актива 

Пословна актива је исказана у износу од 21.120.580 КМ бруто вриједности, 
10.536.282 КМ исправке вриједности и 10.584.298 КМ нето вриједности, а чине је 
стална средства и текућа средства. 

6.2.1.1. Стална средства 

Стална средства исказана су у износу 7.774.500 КМ бруто вриједности, 3.179.446 КМ 
исправке вриједности и 4.595.054 КМ нето вриједности, а нето вриједност чине 
нематеријална средства (42.143 КМ), некретнине, постројења, опрема и 
инвестиционе некретнине (4.546.282 КМ) и средства културе која чине умјетничке 
слике (6.629 КМ). 

Нематеријална средства исказана су у износу од 59.938 КМ бруто вриједности, 
17.795 КМ исправке вриједности и 42.143 КМ нето вриједности, а чине их програми 
и лиценце за програме. У току 2020. године вриједност нематеријалних средстава је 
увећана за набавку лиценци за рачунарске програме (1.954 КМ). 

Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине су исказане у 
износу од 7.698.115 КМ бруто вриједности, 3.151.833 КМ исправке вриједности и 
4.546.282 КМ нето вриједности, а чине их грађевински објекти, постројења и опрема.  

Земљиште није исказано у пословним књигама Завода, а по налазу ревизије Завод 
није извршио евидентирање земљишта на основу Рјешења Републичке управе за 
геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука, подручна јединица Српско 
Сарајево из 2005. године у коме је Завод уписан као посједник у посједовни лист број 
1976 са обимом права 1/1 на парцели к.ч. 2716-300 на земљишту у површини од 453 
м2, што није у складу са чланом 4. став (6) 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). На наведеном 
земљишту изграђена је пословна зграда Завода.  

Грађевински објекти су исказани у износу од 6.431.696 КМ бруто вриједности, 
2.269.898 КМ исправке вриједности и 4.161.798 КМ нето вриједности, а чине их 
објекти пословне зграде, пословних центара и књижара. По налазу ревизије нето 
вриједност грађевинских објекта више је исказана најмање за износ од 54.151 КМ, а 
инвестиционих некретнина мање за наведени износ, јер нето вриједност пословних 
простора у Рогатици (19.118 КМ) и у Новом Граду (35.033 КМ) које је Завод издао у 
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закуп и по истим остварује приходе, није евидентирана на инвестиционим 
некретнинама, што није у складу са чланом 4. став (10) Правилника о контном оквиру 
и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна 
лица и предузетнике. Такође, приходи од закупнина се остварују и по основу 
издавања дијела пословног простора у Источном Новом Сарајеву укупне површине 
од 58,42 м2 за који није утврђена одвојена вриједност простора, јер је у помоћној 
евиденцији евидентирана укупна вриједност простора који се издаје и дијела који 
користи Завод за своје потребе. 

У току 2020. године вриједност грађевинских објеката је увећана за износ од 77.180 
КМ, по основу два уговора за грађевинско - занатске радове са уградњом материјала 
за адаптације књижаре у Бијељини и пословног простора у Бања Луци. У Регистру 
сталних средстава, Завод је вриједност наведених улагања евидентирао као 
посебне инвентурне бројеве, а није их укључио у набавну вриједност средстава у 
које је вршено улагање, што није у складу са Рачуноводственим политикама Завода. 

У Регистру основних средстава Завода евидентиран је објекат у Општини Котор 
Варош у којем је била смјештена књижара Завода у нето вриједности са 31.12.2020. 
године од 48.635 КМ. Елаборатом о процјени вриједности наведеног објекта из 2017. 
године процијењена је вриједност објекта површине од 98 м2 у износу од 114.177 КМ 
површине и земљишта површине од 186 м2 у износу од 9.300 КМ. Вриједност 
утврђене процјене није евидентирана у пословним књигама Завода (нето вриједност 
објекта у пословним књигама Завода са 31.12.2017. године износи 54.921 КМ, а 
земљиште није ни евидентирано). Наведени објекат је у 2017. години срушен од 
стране Општине Котор Варош на основу Рјешења о уклањању објекта изданом од 
Општине ради изградње садржаја предвиђених регулационим планом. Рушењем 
наведеног објекта испуњени су услови за престанак признавања некретнине, јер се 
не очекује будућа економска корист од његовог коришћења, како је прописано 
параграфом 67. МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема. У Посједовном листу – 
извод из 2009. године за наведену имовину уписан је посједник „државна имовина 
корисник Општина Котор Варош – корисник ДС“. У писаном образложењу за потребе 
ревизије, наведено је да поступак књижења у Републичкој управи за геодетске и 
имовинско - правне послове Републике Српске за наведену имовину није завршен, 
те се имовина још увијек води у власништву државне својине. Због рушења објекта, 
Завод је у 2020. години покренуо тужбу према Општини Котор Варош ради исплате 
накнаде за фактички експроприсану непокретност у износу процјене вриједности од 
123.477 КМ. 

Постројења и опрема исказане су у износу 1.266.419 КМ бруто вриједности, 881.935 
КМ исправке вриједности и 384.484 КМ нето вриједности, а чине их највећим дијелом 
намјештај и рачунарска опрема. У току 2020. године извршена је набавка опреме у 
вриједности од 188.148 КМ и то набавка путничког возила (57.681 КМ), намјештаја 
(93.500 КМ), рачунарске опреме (20.219 КМ) и остале опреме (16.748 КМ).  

Инвестиционе некретнине Завод није исказао, а по налазу ревизије исте нису 
исказане за најмањи износ од 54.151 КМ, што је детаљније објашњено у овој тачки 
извјештаја у дијелу грађевински објекти. 

Завод није вршио провјере корисног вијека трајања и стопе амортизације за опрему 
претходних година, као ни за 2020. годину, што није у складу са Рачуноводственим 
политикама Завода, што је имало за посљедицу да је дио опреме у потпуности 
амортизован, а иста се и даље користи. 
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Препоручује се директору Завода да обезбиједи да се: 

- утврди вриједност земљишта и изврши признавање истог у складу са 
чланом 4. став (6) Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у 
контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
предузетнике, 

- утврди вриједност имовине од које се остварују приходи и иста 
евидентира на инвестиционим некретнинама, како је прописано чланом 4. 
став (10) Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру 
за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, 

- провјере корисног вијека трајања и стопа амортизације опреме врше на 
годишњем нивоу у складу са Рачуноводственим политикама Завода. 

6.2.1.2. Текућа средства 

Текућа средства исказана су у износу од 13.346.080 КМ нето вриједности, 7.356.836 
исправке вриједности и 5.989.244 КМ нето вриједности, а чине их залихе, стална 
средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји и краткорочна 
потраживања, краткорочни пласмани и готовина. 

Залихе, стална средства и средства обустављеног пословања намијењена 
продаји су исказана у износу од 10.827.293 КМ бруто вриједности, 6.604.041 КМ 
исправке вриједности и 4.223.252 КМ нето вриједности, а највећим дијелом се 
односе на залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга и 
залихе робе. 

Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга исказане су 
у износу од 56.317 КМ, а односе се на вриједност залиха недовршене производње у 
износу од 44.148 КМ (рецензије, илустрације, холограми, цд-ови, ципсови, 
наљепнице) и залихе папира у износу од 12.169 КМ у штампаријама за штампање 
уџбеника и других издања.  

Залихе робе су исказане у износу од 10.644.539 КМ бруто вриједности, 6.478.632 КМ 
исправке вриједности и 4.165.907 КМ нето вриједности, а односе се на залихе 
уџбеника, наставних средстава, школских лектира, педагошке документације, 
канцеларијског материјала и друге робе у малопродајним и у велепродајним 
објектима. 

Краткорочна потраживања, краткорочни пласмани и готовина исказани су у 
износу од 2.518.787 КМ бруто вриједности, 752.795 КМ исправке вриједности и 
1.765.992 КМ нето вриједности, а највећим дијелом се односе на краткорочна 
потраживања и готовинске еквиваленте и готовину. 

Краткорочна потраживања исказана су у износу од 1.588.712 КМ бруто вриједности, 
752.795 КМ исправке вриједности и 835.917 КМ нето вриједности, а чине их 
потраживања од купаца у земљи (755.315 КМ), потраживања од купаца из 
иностранства (1.996 КМ), сумњива и спорна потраживања (бруто и исправке 
вриједности од 431.300 КМ) и друга краткорочна потраживања (78.606 КМ). 
Рачуноводственим политикама Завода нису јасно прописана правила за процјену и 
признавање процијењене вриједности потраживања. 

Потраживања од купаца у земљи су исказана у износу од 811.226 КМ бруто 
вриједности, 55.911 КМ исправке вриједности и 755.315 КМ нето вриједности, а нето 
вриједност највећим дијелом се односи на потраживања од Министарства просвјете 
и културе Републике Српске за набавку уџбеника, наставних средстава, школских 
лектира, педагошке документације, канцеларијског материјала и друге робе (393.641 
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КМ) и од Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске за набавку 
уџбеника (158.360 КМ). Исправка вриједности потраживања од купаца у земљи 
односи се на корекцију ненаплаћених потраживања старијих од годину дана, од којих 
су за износ потраживања у износу од 24.546 КМ покренуте двије тужбе (износ од 
22.181 КМ односи се на наплату потраживања по основу закупнина, детаљније у 
тачки 6.5. извјештаја). На основу проведених мултилатералних компензација у 2020. 
години наплаћена су потраживања и затворене обавезе у укупном износу од 334.727 
КМ.  

Сумњива и спорна потраживања (бруто и исправке вриједности од 431.300 КМ) 
односе се на потраживања од купаца у периоду 2009 - 2020. године која нису 
наплаћена.  

Друга краткорочна потраживања исказана су у износу од 344.190 КМ бруто 
вриједности, 265.584 КМ исправке вриједности и 78.606 КМ нето вриједности, а 
највећим дијелом нето вриједност се односи на потраживања по основу 
рефундацијa од фондова обавезног социјалног осигурања (58.064 КМ) и 
потраживања за више плаћени порез на добит (20.481 КМ).  

Исправка вриједности других краткорочних потраживања се односи на исправку 
вриједности потраживања од запослених за мањак робе из 2006. године (136.141 
КМ) и исправку вриједности осталих сумњивих и спорних потраживања од купаца, 
физичких и правних лица за период 2006 - 2014. година (129.443 КМ). 

Завод није вршио анализу сумњивих и спорних потраживања, као и потраживања за 
која су извршене исправке вриједности у ранијим годинама, а у циљу могућности 
наплате истих.  

Готовинске еквиваленте и готовину чине новчана средства на банковним рачунима 
код комерцијалних банака у домаћој валути (901.724 КМ) и у страној валути (12.416 
КМ), на посебном рачуну код банака (1.558 КМ) и у благајни (3.262 КМ). 

Препоручује се директору Завода да обезбиједи да се врши анализа 
сумњивих и спорних потраживања, као и потраживања за која су извршене 
исправке вриједности ради могућности наплате истих и даљи третман 
проводи у складу са релевантним законским прописима. 

6.2.2. Пасива 

Пословна пасива је на дан 31.12.2020. године исказана у износу од 10.584.298 КМ, а 
чини је капитал, резервисања, одложене пореске обавезе и разграничени приходи и 
обавезе. 

6.2.2.1. Капитал 

Капитал је исказан у износу од 8.961.317 КМ, а чини га акцијски капитал уписан у 
судски регистар (7.252.291 КМ), законске резерве (1.654 КМ), ревалоризационе 
резерве (1.650.628 КМ) и нераспоређени добитак (73.423 КМ), као и умањење за 
губитак ранијих година до висине капитала (16.679 КМ). 

Ревалоризационе резерве чине ревалоризационе резерве и остале 
ревалоризационе резерве. 

Ревалоризационе резерве су исказане у износу од 1.549.763 КМ, а евидентиране су 
на основу позитивних ефеката процјене вриједности грађевинских објеката 
извршене у ранијем периоду. Смањење вриједности ревалоризационих резерви у 
2020. години је извршено због евидентирања обрачунате амортизације (33.081 КМ) 
настале као разлика између износа амортизације обрачунате на ревалоризациону 
вриједност и на набавну вриједност грађевинских објеката. 
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Остале ревалоризационе резерве су исказане у износу од 100.865 КМ, а у писаном 
образложењу за потребе ревизије наведено је да су исте формиране у 2006. години 
и да Завод нема документацију на основу које је извршено евидентирање. По 
наведеним ревалоризационим резервама није било промјена од када су формиране. 

Нераспоређени добитак односно нераспоређени вишак прихода над расходима 
чини нераспоређени добитак ранијих година (21.609 КМ) и нераспоређени добитак 
текуће године (51.814 КМ, а износ од 33.081 КМ се односи на износ поништавања 
позитивних ефеката ревалоризације за 2020. годину). 

Препоручује се директору Завода да обезбиједи да се изврши анализа 
исказаног стања осталих ревалоризационих резерви, донесу одлуке о 
статусу истих и у складу са одлукама изврше евидентирања. 

6.2.2.2. Резервисања, одложене пореске обавезе и разграничени приходи 

Резервисања, одложене пореске обавезе и разграничени приходи исказани су у 
износу од 100.351 КМ, а односе се на резервисање по основу отпремнина за одлазак 
у пензију (9.463 КМ) и два судска спора (90.888 КМ), а детаљније у тачки 6.1.2. 
извјештаја – трошкови резервисања. Исти су исказани мање за износ одложених 
пореских обавеза од 34.973 КМ. 

Дугорочне одложене пореске обавезе нису исказане и по налазу ревизије исте су 
исказане мање за износ од 34.973 КМ, а краткорочне одложене пореске обавезе 
више за наведени износ. Обавезе су настале као посљедица различито утврђене 
основице за обрачун пореза на добит од 10%, због различитог обрачуна 
амортизације сталних средстава у рачуноводствене и пореске сврхе. Завод користи 
стопе за обрачун амортизације у рачуноводствене сврхе утврђене 
Рачуноводственим политикама Завода, а дио наведених стопа је различит од стопа 
амортизације за пореске сврхе утврђене одредбама Правилника о амортизацији 
сталних средстава у пореске сврхе („Службени гласник Републике Српске“, број 
96/17). Евидентирање наведених обавеза на краткорочним одложеним пореским 
обавезама није у складу са чланом 28. Правилника о контном оквиру и садржини 
рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга лица и предузетнике, 
јер се за исте измирење очекује у дугорочном периоду односно дужем од 12 мјесеци. 
Завод је у току ревизије извршио рекласификацију са краткорочних на дугорочне 
одложене пореске обавезе, те за исто није дата препорука. 

6.2.2.3. Обавезе 

Обавезе су исказане у износу од 1.522.630 КМ, а односе се на краткорочне обавезе. 
По налазу ревизије исте су исказане више за износ од 34.973 КМ. 

Краткорочне обавезе чине обавезе из пословања (800.079 КМ), обавезе по основу 
комисионе продаје робе (14.606 КМ), обавезе за зараде и накнаде зарада (295.098 
КМ), друге обавезе (263.882 КМ), порез на додату вриједност (6.102 КМ), обавезе за 
остале порезе, доприносе и друге дажбине (69.065 КМ), обавезе за порез на добитак 
(27.639 КМ), пасивна разграничења и краткорочна резервисања по основу 
комисионе продаје робе (11.188 КМ) и краткорочне одложене пореске обавезе 
(34.973 КМ, а по налазу ревизије исте су због погрешне класификације исказане 
више за наведени износ, образложено у тачки 6.2.2.2. извјештаја). 

Обавезе из пословања највећим дијелом се односе на обавезе према добављачима 
у Републици Српској (462.490 КМ), обавезе према добављачима из Федерације 
Босне и Херцеговине (272.958 КМ) и обавезе према добављачима из иностранства 
(60.986 КМ).  
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Обавезе за зараде и накнаде зарада односе се на обавезе на нето зараде (152.468 
КМ), порез на зараде и накнаде зарада (7.413 КМ), доприносе на зараде (78.223 КМ), 
остала нето лична примања (27.964 КМ), порезе на остала лична примања (4.443 
КМ) и доприносе на остала лична примања (24.587 КМ). Наведене обавезе се односе 
на обавезе из децембра 2020. године и исте су измирене у јануару 2021. године. 

Друге обавезе највећим дијелом се односе на обавезе за трошкове превоза (2.985 
КМ), према члановима надзорног одбора (1.500 КМ), према члановима одбора за 
ревизију (1.600 КМ) и за ауторски хонорар (257.610 КМ).  

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине највећим дијелом се односе 
на обавезе за порезе, царине и друге дажбине (7.070 КМ), доприносе на ауторски 
хонорар (47.821 КМ) и порез на ауторски хонорар (11.888 КМ). 

Обавезе за порез на добит се односе на порез на добит од 10% у складу са чланом 
36. Закона о порезу на добит („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15 и 
1/17). 

6.2.3. Ванбилансна евиденција 

Ванбилансну евиденцију чини ванбилансна актива и ванбилансна пасива исказане 
у износу од 143.987 КМ, а односи се на вриједност комисионе робе. По налазу 
ревизије иста је исказана мање за износ од 57.588 КМ, јер Завод није евидентирао 
вриједност гаранција за уредно извршење уговора, што није у складу са чланом 62. 
Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. 

Евидентирање вриједности комисионе робе је вршено на троцифреним рачунима 
који нису усклађени са Контним оквиром за привредна друштва, задруге, друга 
правна лица и предузетнике, што није у складу са чланом 2. став (5) Правилника о 
контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, 
друга правна лица и предузетнике. У току ревизије Завод је извршио усаглашавање 
наведених рачуна за 2021. годину и за исто није дата препорука. 

Препоручује се директору Завода да обезбиједи да се гаранције за уредно 
извршење уговора у ванбилансној евиденцији евидентирају у складу са 
чланом 62. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном 
оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. 

6.3. Биланс токова готовине 

У Билансу новчаних токова исказан је прилив готовине из пословних активности у 
износу од 9.164.488 КМ и одлив готовине из пословних активности у износу од 
8.396.679 КМ, што је за резултат имало нето прилив готовине из пословних 
активности у износу од 767.809 КМ. Завод је исказао прилив готовине из активности 
инвестирања у износу од 5.000 КМ и одлив готовине из активности инвестирања у 
износу од 302.926 КМ, што је за резултат имало нето одлив готовине из активности 
инвестирања у износу од 297.926 КМ. Прилив готовине из активности финансирања 
као и одлив готовине из активности финансирања исказани су у износу од 824.997 
КМ. 

Укупан прилив готовине у износу од 9.994.485 КМ и укупан одлив готовине у износу 
од 9.524.602 КМ дају нето прилив готовине у износу од 469.883 КМ. 

Готовина на почетку обрачунског периода исказана је у износу од 449.077 КМ, а 
готовина на крају обрачунског периода у износу од 918.960 КМ и наведени износ је 
исказан и у Билансу стања.  
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Биланс новчаних токова је 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. 

6.4. Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз финансијске извјештаје нису објелодањене информације у вези 
сталности пословања, што није у складу са захтјевима МРС 1 - Презентација 
финансијских извјештаја (параграф 25) и за наведено препорука је дата у тачки 6.6. 
извјештаја. 

6.5. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

Завод је покренуо тужбу у 2019. години ради утврђивања ништавости Уговора о 
преносу права својине на непокретностима по основу спајања привредног друштва 
„Веселин Маслеша“ д.о.о. Бања Лука уз припајања привредном друштву – туженом, 
а слиједом тога и ништавости свих извршених уписа промјена права својине, 
коришћења и стања посједа извршених код Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове Бања Лука, те да је тужени дужан трпити да се брише 
упис свих права и стања посједа насталих по овом уговору и успостави претходно 
стање, као и стицања трајног права сукоришћења и права својине на 
непокретностима од стране Завода. Процијењена вриједност спора износи 300.000 
КМ. Наведена имовина није евидентирана у пословним књигама Завода. По 
наведеној тужби Завод је извршио резервисање у износу од 30.000 КМ за судске 
трошкове (тачка 6.1.2. извјештаја). 

Такође, Завод је у 2020. години покренуо и тужбу према Општини Котор Варош ради 
исплате накнаде за фактички експроприсану непокретност у вриједности од 123.477 
КМ (објашњено у тачки 6.2.1.1. извјештаја), као и тужбу за наплату потраживања по 
основу закупнина за простор од правног лица које није наплаћено за 2019. годину у 
износу од 22.181 КМ и наплату трошкова парничног поступка по наведеној тужби. 

О наведеним судским споровима нису објелодањене информације у напоменама, 
што је наведено у тачки 6.6. извјештаја. 

6.6. Напомене уз финансијске извјештаје 

Уз финансијске извјештаје за период 01.01 - 31.12.2020. годинe сачињене су 
Напомене које пружају неопходне информације о Заводу, примијењеним прописима 
за израду годишњег обрачуна, рачуноводственим политикама и процјенама, али 
исте дијелом не задовољавају захтјеве Међународних рачуноводствених стандарда, 
јер нису објелодањене информације: 

- о опису природе обавезе и очекивано вријеме доспијећа свих проистеклих одлива 
економских користи за резервисања, што није у складу са параграфом 85. МРС 
37 – Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина и опису 
природе потенцијалне имовине и обавеза односно судских спорова сходно 
параграфу 32. и 89. наведеног стандарда, 

- о процјени сталности пословања, што није у складу са параграфом 25. МРС 1 - 
Презентација финансијских извјештаја (објашњено у тачки 6.4. извјештаја), 

- о токовима готовине по сегментима који произилазе из пословних активности, 
инвестиционих активности и активности финансирања, што није у складу са 
захтјевима МРС 7 - Извјештај о токовима готовине (параграф 13,16, 17. и 52), 
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- о коришћеној методи амортизације за грађевинске објекте и коришћеном 
корисном вијеку трајања или стопи амортизације, што није у складу са МРС 16 – 
Некретнине, постројења и опрема (параграф 73б. и ц), 

- о усвојеним рачуноводственим политикама за одмјеравање залиха, укључујући 
коришћени метод обрачуна излазне вриједности залиха, што није у складу са 
МРС 2 – Залихе (параграф 36), 

- које нису приказане у финансијским извјештајима код потраживања, али су 
релевантне за њихово разумијевање, а у вези мултилатералних компензација, 
што није у складу са параграфом 112ц. МРС 1 - Презентација финансијских 
извјештаја. 
 

Препоручује се директору Завода да обезбиједи да се у Напоменама уз 
финансијске извјештаје објелодањују информације везане за сталност 
пословања и додатне информације сходно МРС 1 - Презентација 
финансијских извјештаја. 

Ревизијски тим 

Синиша Марковић, с.р.  

Мира Савић, с.р. 
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