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1. УВОД
Инвестиционо-развојну банку Републике Српске (у даљем тексту: Банка), Законом о
Инвестиционо-развојној банци Републике Српске („Службени гласник Републике Српске,“
број: 56/06) основала је Република Српска ради ефикасног управљања имовином РС која је
алоцирана у шест фондова. У 2010. години, руководећи се својим стратешким и
приоритетним циљевима који су дефинисани Стратегијом ИРБРС, Банка је пружила снажан
допринос у домену испуњења циљева промовисаних Економском политиком Републике
Српске за 2010. годину, а то су: привредни раст, очување радних мјеста, заштита
социјално угрожених категорија, стабилност у финансирању јавних потреба, подршка
ликвидности привреде, наставак реализације инфраструктурних пројеката, уштеде у
јавној потрошњи и одржавање стабилности финансијског сектора.
Својим концептом контрацикличног дјеловања, Банка је осигурала значајaн допринос у
превазилажењу негативних ефеката глобалне економске кризе на РС, у 2010. години.
Усклађивањем својих активности са Измјенама и допунама Развојног програма Републике
Српске 2010-2012, Банка је створила формалне претпоставке за одржавање континуитета у
спровођењу динамичне развојне политике, засноване на објективним потребама домаћег
привредног и укупног економског амбијента. Такође, крајем 2010. године, уведена је и нова
кредитна линија, односно зајмови за незапослене демобилисане борце ВРС који су
фокусирани на стимулисање самозапошљавања борачке популације, као социјалне
категорије од посебног значаја за РС. У складу са Правилима пласмана средстава за
подршку финансијском сектору („Службени гласник Републике Српске,“ број: 82/10 и
96/10), Банка је остварила и значајну улогу у домену капиталног јачања финансијског
сектора РС.
У 2010. години, Банка је спроводила активности на припреми продаје и продаји државног
капитала. Такође, пружала је савјетодавну подршку предузећима која се налазе у процесу
приватизације. У циљу унапређења корпоративног управљања у друштвима капитала из
портфеља фондова којима управља, ИРБРС је наставила са припремом и сачињавањем
препорука за гласање представницима капитала фондова.
Током извјештајног периода, Банка је спровела низ активности неопходних за
имплементацију кредитног аранжмана са Свјетском банком, те обавила већину активности
које су неопходне за реализацију аранжмана са Европском инвестиционом банком.
Реализација ових аранжмана допринијеће подизању нивоа економске активности у РС што
је од посебног значаја у условима опоравка домаће економије од дисторзивних ефеката
свјетске економске кризе.
У наставку су приказани извјештаји о извршењу активности Банке те извјештаји о
остварењу финансијског плана Банке и фондова којима она управља за 2010. годину.
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2. ПРАВЦИ РАЗВОЈА БАНКЕ
У свом досадашњем раду Банка се руководила стратешким и приоритетним циљевима
дефинисаним Стратегијом ИРБРС, а који су инспирисани њеном визијом: „постати
најважнији стуб финансијске подршке развоју и инвестицијама у партнерству са
приватним сектором и међународним финансијским институцијама и тиме омогућити
стварање конкурентне и одрживе привреде Републике Српске.“ И у наредном периоду,
јасно дефинисано стратешко опредјељење представљаће примарни оквир за усмјеравање
укупних пословних активности Банке.
Својим концептима контрацикличног дјеловања и комплементарности са приватним
капиталом, Банка је допринијела ублажавању и превазилажењу негативних ефеката свјетске
економске кризе на домаће реалне и финансијске токове те се афирмисала као значајна
полуга у остваривању развојних циљева и приоритета РС. Такође, закључивањем
финансијских аранжмана са Свјетском банком и Европском инвестиционом банком, ИРБРС
је препозната као респектабилни партнер од стране међународних финансијских
институција.
И у наредном периоду, Банка, као значајни фактор финансијског система, наставиће са
пружањем подршке и подстицањем развоја домаћег реалног и финансијског сектора, у
функцији остваривања стратешких циљева, те стварања претпоставки за постизање
одрживог развоја РС. Финансијска понуда Банке биће дизајнирана у складу са објективним
потребама привреде и расположивим друштвено-економским ресурсима.
На међународном плану наставиће се са одржавањем и развијањем активних односа са
међународним финансијерима. Интензивираће се напори да раније започети контакти са
Развојном банком НР Кине добију епилог кроз конкретне видове сарадње. Такође, кроз
активно промовисање инвестиционих локација и природних потенцијала Републике Српске
настојаће се привући додатни капитал и нова технологија у домаћу економију у смислу да
се страним инвеститорима олакша доношење инвестиционих одлука и помогне у избору РС
као пожељне и атрактивне дестинације за инвестирање.
Својим концептом проактивног дјеловања, Банка ће настојати да се афирмише као
својеврсни лидер у остваривању развојних циљева, те генерисању економског и социјалног
просперитета РС, у цјелини.

2

3. ИЗВЈЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА БАНКЕ У 2010. ГОДИНИ
3.1 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА ПЛАСМАНА
3.1.1

Извјештај о раду за 2010. годину

Банка је вршила пласман кредитних средстава кроз шест кредитних линија и једну врсту
зајма и то:
1. кредитна линија за почетне пословне активности,
2. кредитна линија за микробизнис у пољопривреди (пољопривредна производња и
рибарство),
3. кредитна линија за пољопривреду,
4. кредитна линија за предузетнике и предузећа,
5. стамбени кредити,
6. кредитна линија за јединице локалне самоуправе,
7. зајмови за незапослене демобилисане борце ВРС,
као и пласмане путем хартија од вриједности.
Поред тога, вршено је праћење пласмана кредитних средстава са акцентом на намјенски
утрошак исплаћених кредитних средстава.
У току 2010. године, укупно је одобрено 1.467 кредита (Табела 2), док је куповина и продаја
ХоВ вршена из портфеља Акцијског фонда РС (у даљем тексту: „АФРС“), Фонда за развој и
запошљавање РС (у даљем тексту: „ФРЗРС“), Фонда за реституцију РС (у даљем тексту:
„ФРРС“) и Фонда за развој источног дијела Републике Српске (у даљем тексту: „ФРИРС“).
Остварени резултати пласмана путем кредитних линија огледају се кроз: развој
пољопривреде, подршку развоју предузетништва и предузећа, повећање извоза, подстицај
запошљавању, развој неразвијених и изразито неразвијених општина, стамбено збрињавање
и подршку инфраструктурним пројектима.

3.1.1.1 Пласмани по кредитним линијама
Планом рада ИРБРС за 2010. годину предвиђено је да се путем кредитних линија пласирају
средства у укупном износу од 167.840.000 КМ. Посматрано по појединачним кредитним
линијама, резултати остварења плана пласмана приказани су у сљедећој табели:
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Кредитне линије

Одобрено
у 2009.
(у КМ)

Планирано
у 2010.
(у КМ)

Одобрено
у 2010.
(у КМ)

Индекс
Одобрено
у 2010. /
Одобрено
у 2009.

Индекс
Одобрено
у 2010. /
Планирано
у 2010.

Почетне пословне активности

1.216.943

1.000.000

1.075.933

88,41

107,59

Микробизнис у пољопривреди

6.395.264

5.200.000

4.733.068

74,01

91,02

24.361.000

13.450.000

10.957.500

44,98

81,47

149.201.583

85.440.000

82.335.536

55,18

96,37

Стамбени кредити

42.149.580

52.000.000

54.871.081

130,18

105,52

Јединице локалне самоуправе

15.925.000

9.150.000

8.380.000

52,62

91,58

Откуп потраживања

0,00

300.000

0,00

0,00

0,00

Демобилисани борци

0,00

1.300.000

1.571.650

-

120,90

239.249.370

167.840.000

163.924.769

68,52

97,67

Пољопривреда
Предузетници и предузећа

У К У П Н О пласмани на кредитној основи

План кредитних пласмана ИРБРС за 2010. годину испуњен је са високих 97,67%. Измјене и
допуне Развојног програма Републике Српске 2010-2012 омогућиле су квалитетније
планирање кредитних пласмана Банке у смислу димензионирања њиховог обима према
објективним потребама тржишта и изазовима са којима се сусреће домаћа економија.
У 2010. години, под утицајем глобалне економске кризе, цијели финансијски сектор РС
суочио се са смањеном тражњом за финансијским средствима. У таквим околностима и
одобрени кредитни пласмани Банке смањили су се за 31,48% у односу на 2009. годину.
Битно је напоменути да је Банка одобрила кредитирање свих поднешених захтјева који су
испуњавали формалне услове и критеријуме за финансирање.
Индекс

Извршено у 2009.
(у КМ)

Извршено у 2010.
(у КМ)

Почетне пословне активности

1.066.942

1.036.272

97,13

Микробизнис у пољопривреди

6.895.000

4.778.284

69,30

27.341.000

12.007.500

43,92

126.843.074

104.525.248

82,41

Стамбени кредити

40.187.612

55.968.633

139,27

Јединице локалне самоуправе

16.150.650

12.850.000

79,56

Откуп потраживања

0,00

0,00

0,00

Демобилисани борци

0,00

552.500

-

218.484.279

191.718.437

87,75

Кредитне линије

Пољопривреда
Предузетници и предузећа

У К У П Н О пласмани на кредитној основи
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Извршено 2010. /
Извршено 2009.

У 2010. години, Банка је исплатила крајњим корисницима средства у укупном износу од
191.718.437 КМ, што је за 17% више од вриједности одобрених кредита, у истом периоду.
Наиме, у складу са чланом 11., став 3 Правила пласмана по кредитним линијама и
зајмовима за незапослене демобилисане борце ВРС, корисницима кредитних средстава је
остављена могућност повлачења средстава у траншама, унутар рока од 6 мјесеци од дана
закључења уговора о кредиту. Ова повољност за крајње кориснике, која се манифестује кроз
могућност усклађивања динамике повлачења средстава са темпом реализације
финансираног пројекта, представља примарни узрок појаве разлике између износа
одобрених и исплаћених средстава. С тим у вези, исплата појединих кредита који су
одобрени у 2009. години извршена је у 2010., док ће дио одобрених средстава у 2010. бити
исплаћен у 2011. години.
Сумарно посматрано, у 2010. години је поднешено 2.063 захтјева у укупном износу од
208.964.737,24 КМ, од чега је одобрено 1.467 захтјева у износу од 163.924.768,97 КМ. На
крају године, у процесу обраде налазио се још 391 захтјев, у укупном износу од
21.130.614,64 КМ. Остварени резултати, по појединачним кредитним линијама, приказани
су у наставку.
3.1.1.1.1

Кредитна линија за почетне пословне активности

У овој кредитној линији поднесен је 31 захтјев за кредит у укупном износу од 1.075.933,49
КМ, што је 1,50% од укупног броја поднесених захтјева за кредите. Одобрен је 31 кредитни
захтјев у укупном износу од 1.075.933,49 КМ што је 100,00% од укупног броја поднесених
кредитних захтјева за ову кредитну линију.
3.1.1.1.2

Кредитна линија за микробизнис у пољопривреди

Поднесен је 251 захтјев у укупном износу од 4.743.068,44 КМ што је 12,17% од укупног
броја поднесених кредитних захтјева. За финансирање из ове кредитне линије одобрено је
250 кредитних захтјева, у укупном износу од 4.733.068,42 КМ, што је 99,60% од укупног
броја поднесених кредитних захтјева за ову кредитну линију. За 1 захтјев клијент је одустао
од задужења.
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3.1.1.1.3

Кредитна линија за пољопривреду

За финансирање из ове кредитне линије било је 22 захтјева у укупном износу од
18.544.500,00 КМ што је 1,07% од укупног броја поднесених захтјева. Одобрено је 16
кредитних захтјева у укупном износу од 10.957.500,00 КМ што је 72,73% од укупног броја
поднесених кредитних захтјева за ову кредитну линију, а 2 кредитна захтјева, у износу од
687.000,00 КМ, нису одобрена за финансирање. Један захтјев је у процесу обраде. За 3
захтјева клијенти су одустали од задужења.
3.1.1.1.4

Кредитна линија за предузетнике и предузећа

У току извјештајног периода, за финансирање из ове кредитне линије поднесен је 161
захтјев у укупном износу од 96.315.251,27 КМ што је 7,80% од укупног броја поднесених
захтјева. Одобрено је 135 захтјева или 83,85% од укупног броја поднесених кредитних
захтјева за ову кредитну линију. Укупно одобрени износ је 82.335.536,19 КМ. У истом
периоду, за 10 кредитних захтјева, у износу од 2.479.200,00 КМ, није одобрено
финансирање док су код 15 кредита, у износу од 9.300.000,00 КМ, клијенти одустали од
кредитног задужења. Један захтјев је у процесу обраде.
3.1.1.1.5

Стамбени кредити

Кредитна линија за стамбене кредите је по броју захтјева најбројнија. Поднесено је укупно
989 захтјева што је 47,94% од укупног броја поднесених захтјева. Укупно тражени износ је
57.472.989,40 КМ. Одобрено је 940 кредитних захтјева или 95,05% од укупног броја
поднесених кредитних захтјева за ову кредитну линију у износу од 54.871.080,87 КМ. За 17
кредитних захтјева, у износу од 791.987,50 КМ, није одобрено финансирање, док је 23
клијента (укупан износ од 1.357.000,00 КМ) одустало од кредитног задужења. 9 захтјева је у
процесу обраде.
3.1.1.1.6

Кредитна линија за јединице локалне самоуправе

За средства из ове кредитне линије, 12 јединица локалне самоуправе поднијело је захтјев за
кредитна средства или 0,58% од укупног броја поднесених кредитних захтјева, а у износу од
20.954.000,00 КМ. Одобрено је 6 захтјева у износу од 8.380.000,00 КМ или 50% од укупног
броја поднесених кредитних захтјева за ову кредитну линију.
3.1.1.1.7

Кредитна линија за демобилисане борце ВРС

За средства из ове кредитне линије, 597 демобилисаних бораца поднијело је захтјев за
кредитна средства или 28,94% од укупног броја поднесених кредитних захтјева, а у износу
од 9.858.994,64,00 КМ. Одобрено је 89 захтјева у износу од 1.571.650,00 КМ или 14,91% од
укупног броја поднесених кредитних захтјева за ову кредитну линију, док је 134 клијента
(укупан износ од 2.083.230,00 КМ) одустало од кредитног задужења. 374 захтјева су у
процесу обраде због кратког временског рока пласмана у оквиру ове кредитне линије
(почетак пласмана 27.9.2010. године) у односу на завршетак временског периода кога овај
Извјештај покрива и специфичности начина пласмана у овој кредитној линији.
3.1.1.1.8

Куповина и продаја ХоВ

У извјештајном периоду, куповина ХоВ се вршила уписом код емитента и куповином на
берзи, док се продаја ХоВ вршила прихватањем понуда за преузимање и продајом ХоВ на
слободном берзанском тржишту.
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3.1.1.1.9

Куповина

Куповина ХoВ вршена је на Бањалучкој берзи и уписом код емитента. Преглед планираних
и реализованих пласмана у 2010. години, према врсти емитента, приказан је у сљедећој
табели:
Планирано
(у КМ)

Реализовано
(у КМ)

Емитент пословни субјекти, комерцијалне банке и друштва за
осигурање

35.495.587

19.202.880

Емитенти јединице локалне самоуправе

28.661.789

22.288.989

У К У П Н О пласмани у ХоВ

64.157.376

41.491.869

Хартије од вриједности

У 2010. години купљено је ХоВ у укупном износу од 41.491.869 КМ и план је остварен са
64,67%. Према врстама ХоВ, остварење плана је 54,10% за ХоВ чији су емитенти пословни
субјекти, комерцијалне банке и друштва за осигурање и 77,77% за ХоВ емитената јединице
локалне самоуправе. Реализација плана пласмана у ХоВ у великој мјери је детерминисана
квантитетом и квалитетом понуде инвестиционог материјала на домаћем тржишту
капитала. Међутим, успоравање инвестиционе активности привреде и локалних заједница
рефлектовало се и на тржиште ХоВ, те је смањен број нових емисија, а самим тим и
квалитетних ХоВ, доступних за куповину од стране Банке.
Куповина ХоВ је вршена из средстава фондова према структури:
- АФРС у износу од 16.689.090 КМ,
- ФРРС у износу од 13.989.972 КМ,
- ФРЗРС у износу од 9.547.481 КМ,
- ФРИРС у износу од 1.265.326 КМ.
У току 2010. године, Банка је подржала емисије акција и вршила њихову куповину на
слободном берзанском тржишту у укупном износу од 13.005.393 КМ, што је за 29,43% мање
у поређењу са 2009. годином (18.428.642 КМ). Тржиште обвезница у 2010. години је
доживјело експанзију, те је повећан и пласман у куповине, како муниципалних, тако и
корпоративних обвезница. У 2010. години, купљено је муниципалних обвезница у износу од
22.288.989 KM, што је за 80,91% више у односу на 2009. годину (12.320.291 КМ). При томе,
Банка је подржавала све емисије муниципалних обвезница на Бањалучкој берзи,
водећи се принципом подржавања и стимулисања осталих инвеститора, те куповине
преосталих обвезница на тржишту. Банка је подстакла повјерење осталих инвеститора у
муниципалне обвезнице будући да је након изношења обвезница на секундарно тржиште у
потпуности извршена њихова продаја. На овај начин, обезбјеђена су средства за
финансирање нових емисија, других јединица локалне самоуправе, а Банка је
мултипликовала свој допринос у домену развоја домаћег тржишта капитала и то кроз развој
његовог секундарног сегмента.
Први пут из портфеља којима управља Банка, у 2010. години, вршено је улагање у
корпоративне обвезнице, у укупном износу од 6.197.487 КМ.
У последњем кварталу 2010. године, на основу Правила пласмана средстава за подршку
финансијском сектору, вршена је куповина ХоВ чији су емитенти комерцијалне банке и
осигуравајућа друштва. На овај начин, у финансијски сектор РС укупно је пласирано
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16.005.393 КМ,1 чиме су реализоване Мјере Владе Републике Српске за ублажавање
негативних ефеката свјетске економске кризе на Републику Српску, те испоштован
Закључак Народне скупштине Републике Српске, број: 01-1263/09 од 10.09.2009. године и
Закључак Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1999/09 од 22.10.2009. године.
3.1.1.1.10 Продаја
У 2010. години, продаване су акције предузећа и муниципалне обвезнице. Укупно је
продано акција у вриједности од 214.648 КМ и муниципалних обвезница у вриједности
4.493.247 КМ.
Продаја је вршена из портфеља два фонда према структури:
- ФРЗРС у износу од 1.708.893 КМ и
- ФРРС у износу од 2.999.003 КМ.
Преглед трговања ХоВ према врстама посла је приказан у Табели 1.
Табела 1: Преглед трговања ХоВ према врстама посла за период 01.01-31.12.2010. године
РБ

Емитент

Симбол

Фонд за
развој и
запошљавање
РС

Акцијски
фонд РС

Фонд за
реституцију
РС

Фонд за
развој ист.
дијела РС

Укупно

1. Куповина
1

Осигурање Аура
а.д.

AURO-PA1

1.002.696

0

1.002.696

0

2.005.393

2

Бобар банка а.д.
Бијељина

BBRB-P-B

3.750.000

0

2.250.000

0

6.000.000

3

Balkan
Investment Bank
a.д. Бањалука

BLKP-PA1

2.500.000

0

2.500.000

0

5.000.000

7.252.696

0

5.752.696

0

13.005.393

Укупно приоритетне некумулативне
акције:
4

Balkan
Investment Bank
a.d. Banjaluka

BLKB-O-A

1.500.000

750.000

750.000

0

3.000.000

5

Farmland a.д.
Нова Топола

GOVF-O-A

1.122.794

449.117

673.676

0

2.245.587

6

Планинско
добро а.д.
Невесиње

PLFP-O-A

0

0

0

951.900

951.900

2.622.794

1.199.117

1.423.676

951.900

6.197.487

Укупно корпоративне обвезнице:
7

Општина
Градишка друга
емисија

GRRZ-O-A

3.507.000

0

3.507.000

0

7.014.000

8

Општина
Источни Стари
Град

ISKP-O-A

0

0

0

313.426

313.426

9

Општина Брод

OBDI-O-A

0

2.639.869

0

0

2.639.869

10

Општина
Кнежево

OKFO-P-O

2.805.600

0

2.805.600

0

5.611.200

11

Општина Котор
Варош

OKVI-O-A

0

4.205.494

0

0

4.205.494

12

Општина Србац
друга емисија

OSFO-O-A

501.000

0

501.000

0

1.002.000

1

Од укупног износа пласираних средстава у финансијски сектор, 13.005.393 КМ је пласирано у акције, а
3.000.000 КМ у обвезнице емитената из финансијског сектора РС.
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13

Општина Србац
прва емисија

OSRM-O-A

Укупно муниципалне обвезнице:
Укупно - Куповина:

0

1.503.000

0

0

1.503.000

6.813.600

8.348.363

6.813.600

313.426

22.288.989

16.689.090

9.547.481

13.989.972

1.265.326

41.491.869

2. Продаја
2.1 Продаја на берзи
1

Град Бањалука

BLMI-O-A

0

0

347.650

0

347.650

2

Општина
Бијељина

BNIF-O-A

0

1.188.882

0

0

1.188.882

3

Општина
Градишка прва
емисија

GRDS-O-A

0

317.219

416.826

0

734.045

4

Општина
Лакташи

LKSD-O-A

0

0

2.019.878

0

2.019.878

5

Општина Шамац

SMFO-O-A

0

202.792

0

0

202.792

Укупно муниципалне обвезнице:

0

1.708.893

2.784.355

0

4.493.247

Укупно - Продаја на берзи:

0

1.708.893

2.784.355

0

4.493.247

2.2 Јавна понуда за преузимање
1

Аутосервис а.д.
Фоча

ASBF-R-A

0

0

4.383

0

4.383

2

Чајавец ФСУ
а.д. Лакташи

CFSU-R-A

0

0

79.786

0

79.786

3

Пољопроизвод
а.д. Приједор

PLPR-R-A

0

0

1.396

0

1.396

4

План а.д.
Бањалука

PNBL-R-A

0

0

129.083

0

129.083

Укупно - Јавна понуда за
преузимање:

0

0

214.648

0

214.648

Укупно - Продаја:

0

1.708.893

2.999.002

0

4.707.895

3.1.1.2 Имплементација пројекта SESP
У 2010. години, настављена је имплементација пројекта финансираног из кредитног
задужења РС према Међународној асоцијацији за развој (International Development
Association - IDA), чланици групације Свјетске банке, и то кроз пројекат Други пројекат
подршке запошљавању (Second Employment Support Project - SESP).
Намјена овог Пројекта је подршка запошљавању и унапређење рада Завода за запошљавање
РС, а његови корисници су незапослена лица старија од 40 година са евиденције Завода за
запошљавање РС, која најмање три мјесеца имају статус незапосленог лица.
Укупно извршена плаћања, у току извјештајног периода, износе 98.500,00 КМ.

3.1.1.3 Мониторинг
У сврху контроле намјенског утрошка кредитних средстава у 2010. години, обављено је 807
теренских посјета код 766 клијената. Овим клијентима је пласирано укупно 180.258.325,36
КМ. Посматрајући по кредитним линијама, у 2010. години контролисано је 43 клијента из
КЛ за почетне пословне активности (5,61% од укупног броја посјећених клијената) којима
је пласирано укупно 1.404.855,41 КМ, 366 клијената из КЛ за микробизнис у пољопривреди
(47,78% од укупног броја посјећених клијената) којима је пласирано 7.313.942,08 КМ, 30
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клијената из КЛ за пољопривреду (3,92% од укупног броја посјећених клијената) којима је
пласирано 26.211.000,00 КМ, 203 клијента из КЛ за предузетнике и предузећа (26,50% од
укупног броја посјећених клијената) којима је пласирано укупно 129.937.763,00 КМ, 116
клијената из КЛ за стамбене кредите (15,14% од укупног броја посјећених клијената) којима
је пласирано 5.035.764,87 КМ, док је у оквиру КЛ за јединице локалне самоуправе
контролисано 8 клијената (1,04% од укупног броја посјећених клијената) којима је
пласирано 10.355.000,00 КМ.
Планирање теренских посјета вршило се на основу регионалне структуре одобрених
кредитних средстава, односно учешћа фондова у структури укупних кредитних пласмана
Банке. Током 2010. године, контролисано је 533 клијената којима су средства одобрена из
ФРЗРС, 117 клијената којима су средства одобрена из ФРИРС, те 116 клијената којима су
средства одобрена из Фонда становања РС (у даљем тексту: „ФСРС“).
Од укупног броја контролисаних клијената, 98,96% клијената су намјенски утрошили
кредитна средства, док је за 1,04% контролисаних клијената утврђена ненамјенска употреба
средстава.
Ненамјенска употреба је констатована у двије кредитне линије, и то у КЛ за микробизнис у
пољопривреди, код 5 клијената с укупно уговореним износом од 41.000,00 КМ и у КЛ за
предузетнике и предузећа, код 3 клијента с укупно уговореним износом од 7.055.830,00 КМ.
Oд овог броја, 2 клијента су отклонила недостатке у предвиђеном року, 5 клијената то није
учинило нити у додатном року, док је 1 клијент пријевремено отплатио кредит.
У случају 5 клијената који нису отклонили недостатке у предвиђеном року, од 2 клијента је
извршен поврат пласираних средстава у укупном износу од 21.000,00 КМ, те је на име
накнаде, обрачунате у складу са чланом 23. Став 3. Правила пласмана по кредитним
линијама и зајмовима за незапослене демобилисане борце ВРС, наплаћено 1.050,00 КМ. За 3
клијента за које је утврђена ненамјенска употреба средстава припремљени су извјештаји с
циљем покретања процедуре пријевремене наплате кредитних средстава.
У оквиру теренских посјета вршена је и контрола планираног запошљавања од стране
крајњих корисника који имају обавезу додатног запошљавања. Наиме, клијенти који су
посјећени у току 2010. године2 имају обавезу да у току реализације финансираних пројеката
запосле 1.242 новa радника, према динамици коју сами одређују и која је, углавном
усклађена са динамиком имплементације пројекта. Контролом је установљено да је
запослено 826 радника што је у складу са уговореном динамиком додатног запошљавања од
стране крајњих корисника средстава. Квалификациона структура запослених радника је:
НК-205, ПКВ-17, НСС-3, КВ-209, ССС-300, ВКВ-8, ВШС-18 и ВСС-66.

3.1.1.4 Ефекти пласмана
3.1.1.4.1

Развој неразвијених и изразито неразвијених општина

Сви финансирани пројекти који су имплементирани на подручју неразвијених и изразито
неразвијених општина стимулисани су кроз умањење основне каматне стопе у висини од 0,5
процентних поена. Осим тога, током 2010. године, вршена је и промоција кредитних линија
са посебним акцентом на овим категоријама општина.
2

Обављеним контролама у 2010. години били су обухваћени корисници кредитних средстава којима су
одобрени кредити у 2009. и 2010. години. Међутим, дио корисника кредита из 2010., до краја године, није био
контролисан.
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У извјештајном периоду, за финансирање пројеката у неразвијеним општинама одобрено је
113 захтјева у износу од 10.211.256,89 КМ, односно у изразито неразвијеним општинама, 9
захтјева у износу од 1.704.500,00 КМ.
3.1.1.4.2

Регионални развој

Равномјерни регионални развој представља један од приоритетних циљева Банке, чије је
испуњење од посебног значаја за одржавање укупне друштвено- економске стабилности. У
2010. години, одобрено је финансирање 1.132 кредитна захтјева у укупном износу од
134.229.160,62 КМ у западном дијелу и 332 захтјева у износу од 29.640.608 КМ у источном
дијелу РС. Разлике у погледу концентрације становништва и привредних субјеката
генеришу и диспропорцију у обиму пласираних средстава између источног и западног
дијела РС.
Средства Фонда за развој источног дијела РС намијењена су за финансирање пројеката који
се реализују на подручју 29 општина источног дијела РС. Током извјештајног периода,
одобрено је финансирање свих поднешених захтјева из овог дијела РС који су испуњавали
формалне услове и критеријуме за финансирање.
3.1.1.4.3

Развој пољопривреде

Подршка развоју пољопривреде у РС врши се кроз пласман кредитних средстава из двије
кредитне линије путем којих је одобрено финансирање 266 пројеката у укупном износу од
15.690.568,42 КМ.
3.1.1.4.4

Подстицај запошљавању

Према Правилима пласмана ИРБРС, корисници КЛ за предузетнике и предузећа и КЛ за
пољопривреду имају обавезу да у периоду коришћења кредита одржавају постојећи број
радника и запосле нове раднике (осим правних лица и предузетника чија основна дјелатност
припада грани коју Влада РС прогласи граном од посебног интереса у смислу заштите од
негативних ефеката економске кризе).
У 2010. години, одобрено је финансирање 151 кредитног захтјева предузећима која су
предвиђала запошљавање нових радника. Постојећи број запослених у овим предузећима
износио је 8.166 радника, а према динамици запошљавања која је предвиђена од стране
посјећених клијената, планирано је запошљавање 916 нових радника, док је до краја године
запослено 333 радника.
3.1.1.4.5

Повећање извоза

Обзиром на велики спољнотрговински дефицит РС, у оквиру КЛ за предузетнике и
предузећа, омогућене су додатне повољности за пласман кредитних средстава извозним
предузећима кроз умањење основне каматне стопе за 1 процентни поен. У 2010. години,
овој категорији привредних субјеката одобрена су средства у укупном износу од 2.750.000
КМ.
3.1.1.4.6

Стамбено збрињавање

Стамбени кредити су намијењени рјешавању стамбеног питања социјалних група од значаја
у РС, а у циљу спријечавања негативних ефеката који се огледају у одливу младих
високообразованих људи, те смањењу наталитета. Путем ове кредитне линије, одобрено је
финансирање 940 кредитних захтјева у укупном износу од 54.871.080,87 КМ, и то: за
изградњу стамбених јединица 3.502.327,05 КМ, куповину 49.020.973,82 КМ проширење
2.317.780,00 КМ и реконструкцију 30.000,00 КМ.
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3.1.1.4.7

Подршка инфраструктурним пројектима

Ова подршка се реализује кроз дефинисање кредитне линије предвиђене за финансирање
инфраструктурних пројеката у општинама РС. Путем ове кредитне линије, одобрено је
финансирање 6 захтјева у укупном износу од 8.380.000,00 КМ.
Такође, подршка инфраструктурним пројектима обезбјеђена је и кроз имплементацију
Правила пласмана средстава по Пројекту подршке развоју неразвијених и изразито
неразвијених општина у оквиру којег је одобрен један пројекат процијењене вриједности од
64.500,00 КМ. Реализација пројеката по овим Правилима биће настављена и у 2011. години.
3.1.1.4.8

Финансијски посредници

Током 2010. године, пласман кредитних средстава вршен је преко дванаест (12)
финансијских посредника, и то девет (9) банака и три (3) МКД. Зајмови за незапослене
демобилисане борце ВРС одобравани су директно, без финансијских посредника.
У извјештајном периоду, 68,91% од укупно одобрених кредита, одобрено је преко само пет
(5) финансијских посредника и то: Нова банка - 10,63%, Hypo Alpe Adria Bank - 13,77%,
НЛБ Развојна банка - 21,06%, Balkan Investment Bank - 11,66% и UniCredit Bank а.д. 11,79%. Истовремено, путем МКД пласирано је 3.670.451,69 КМ или 2,24% од укупно
одобрених средстава, те је евидентно да је ова категорија финансијских посредника
фаворизовала пласман сопствених средстава у односу на пласирање средстава из кредитних
извора ИРБРС.
Од укупног броја одобрених кредитних захтјева, преко МКД је реализовано 150 захтјева
или 10,22% (од чега је 18 стамбених кредита). При томе, путем МКД Здраво и МКД
СинергијаПЛУС су одобрена 4 кредита, док је МКД Микрофин одобрило преосталих 146
кредитних захтјева.
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Табела 2: Преглед пласмана по кредитним линијама за период 01.01.-31.12.2010. године
Кредитне линије

Поднешени захтеви

Одбијени захтеви

бр.

Износ

Кредити за почетне пословне активности

31

1.075.933,49

0

Кредити за микробизнис у пољопривреди

251

4.743.068,44

Кредити за пољопривреду

22

18.544.500,00

Кредити за предузетнике и предузећа

161

Стамбени кредити

989

Кредити за јединице локалне самоуправе
Зајмови за демобилисане борце
Укупно

бр.

У процесу обраде

Износ

бр.
0

0

0

0

2

687.000,00

96.315.251,27

10

57.472.989,40

17

12

20.954.000,00

597

9.858.994,64

2063

208.964.737,24

Нереализовано/Одустао

Износ

бр.

Уговорено

Износ

Укупно одобрено

бр.

Износ

бр.

Износ

0

31

1.075.933,49

31

1.075.933,49

0

0

0

0

1

10.000,00

250

4.733.068,42

250

4.733.068,42

1

1.500.000,00

3

5.400.000,00

16

10.957.500,00

16

10.957.500,00

2.479.200,00

1

500.000,00

15

9.300.000,00

135

82.335.536,19

135

82.335.536,19

791.987,50

9

355.000,00

23

1.357.000,00

940

54.871.080,87

940

54.871.080,87

0

0

6

12.574.000,00

0

0

6

8.380.000,00

6

8.380.000,00

0

0

374

6.201.614,64

134

2.083.230,00

85

1.498.150,00

89

3.958.187,50

391

21.130.614,64

176

18.150.230,00

29

1463

163.851.268,97

1467

1.571.650,00
163.924.768,97

По финансијским посредницима
UniCredit Bank а.д. Бања Лука

192

22.583.877,52

7

495.000,00

3

1.780.000,00

9

1.780.000,00

173

18.471.404,57

173

18.471.404,57

Нова банка а.д. Бања Лука

162

38.227.507,07

2

150.000,00

2

2.582.000,00

2

105.000,00

156

35.052.795,39

156

35.052.795,39

Hypo Alpe-Adria-Bank а.д. Бања Лука

216

21.518.661,50

4

553.000,00

2

60.000,00

8

4.990.000,00

202

15.551.663,42

202

15.551.663,42

Микрофин д.о.о. Бања Лука

149

3.623.651,69

0

0

0

0

3

110.000,00

146

3.513.651,69

146

3.513.651,69

SINERGIJAplus д.о.о. Бања Лука

3

105.000,00

1

30.000,00

0

0

0

0

2

75.000,00

2

Здраво д.о.о. Бања Лука

2

81.800,00

0

0

0

0

0

0

2

81.800,00

2

75.000,00
81.800,00

НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука

323

54.342.020,00

3

285.000,00

7

6.932.000,00

4

1.125.000,00

309

45.978.770,00

309

45.978.770,00

Balkan Investment Bank а.д. Бања Лука

182

11.196.111,35

5

919.200,00

1

500.000,00

5

727.000,00

171

8.704.111,35

171

8.704.111,35

Бобар банка а.д. Бијељина

16

3.239.238,36

2

260.000,00

0

0

0

0

14

2.307.684,94

14

2.307.684,94

Volksbank a.д. Бања Лука

163

24.435.923,26

1

55.987,50

1

75.000,00

8

6.165.000,00

153

18.139.285,76

153

18.139.285,76

Комерцијална банка а.д. Бања Лука

24

8.479.813,10

1

480.000,00

0

0

1

500.000,00

22

7.499.813,10

22

7.499.813,10

Pavlović International Bank а.д. Бијељина

34

11.272.138,75

3

730.000,00

1

3.000.000,00

2

565.000,00

28

6.977.138,75

28

6.977.138,75

без финансијског посредника

597

9.858.994,64

0

0

374

6.201.614,64

134

2.083.230,00

85

1.498.150,00

89

21.130.614,64

176

18.150.230,00

1463

163.851.268,97

1467

163.924.768,97

Укупно

1.571.650,00

2063

208.964.737,24

29

3.958.187,50

391

Западни дио

1528

159.627.650,83

22

3.502.187,50

241

6.295.949,74

133

14.886.230,00

1129

134.175.660,62

1132

134.229.160,62

Источни дио

516

49.006.086,41

7

456.000,00

135

14.578.664,90

42

3.244.000,00

331

29.620.608,35

332

29.640.608,35

Остало

19

331.000,00

0

0

15

256.000,00

1

20.000,00

Укупно

2063

Регионални пласман

208.964.737,24

29

3.958.187,50

391

21.130.614,64

176

18.150.230,00

3
1463

55.000,00
163.851.268,97

3
1467

55.000,00
163.924.768,97

По развијености
Изразито неразвијене

48

2.922.004,90

0

0

31

1.002.504,90

8

215.000,00

9

1.704.500,00

9

1.704.500,00

Неразвијене

221

16.553.278,84

3

105.000,00

85

4.646.549,00

20

1.583.000,00

113

10.211.256,89

113

10.211.256,89

Средње развијене

389

46.317.829,76

3

930.000,00

122

4.652.810,74

43

5.676.000,00

221

34.475.507,71

221

34.475.507,71

Развијене

1386

142.840.623,74

23

2.923.187,50

138

10.572.750,00

104

10.656.230,00

1117

117.405.004,37

1121

117.478.504,37

Остало

19

331.000,00

0

0

15

256.000,00

1

20.000,00

3

55.000,00

3

55.000,00

Укупно

2063

208.964.737,24

29

3.958.187,50

391

21.130.614,64

176

18.150.230,00

1463

163.851.268,97

1467

163.924.768,97

Поглед на дан: 14.3.2011.
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3.2 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Планом рада ИРБРС за 2010. годину утврђене су сљедеће основне активности Банке, као
овлашћеног продавца државног капитала у предузећима у РС:
 припрема за продају и продајa државног капитала у преосталим предузећима за
која постоји исказан интерес инвеститора и код којих не постоје значајније
препреке приватизацији,
 савјетодавна подршка предузећима која су предмет приватизације на изради
програма финансијског реструктурирања, као и у евентуалном спровођењу других
облика реструктурирања уколико се за то створе законске могућности, те анализа
достављених програма финансијског реструктурирања ради давања мишљења о
прихватљивости истих,
 контрола извршења обавеза дефинисаних закљученим уговорима о продаји
државног капитала у предузећима,
 издавање увјерења за предузећа која су била предмет извршене приватизације, а у
складу са чланом 8а. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима,
 утврђивање структуре и вриједности основног капитала предузећа у којима исти
нису утврђени до дана регистрације Акцијског фонда Републике Српске и пренос
припадајућег дијела државног капитала Фонду пензијско-инвалидског осигурања и
Фонду за реституцију Републике Српске,
 учешће у дефинисању и рјешавању статуса предузећа која није могуће
приватизовати, као и предузећа из комуналног сектора и јавних медија.

3.2.1

Продаја државног капитала у стратешким предузећима

Планирана је припрема и ажурирање посебних приватизационих програма и/или
спровођење процедура продаје у 13 стратешких предузећа, с тим да се за 5 стратешких
предузећа намјенске индустрије из бившег система Чајавеца изради ових програма
приступи тек уколико се у току године ријеши проблем имовинско-правних односа међу
њима.
У току 2010. године, Влада РС је донијела Посебан приватизациони програм за предузеће
„Ветеринарско сточарски центар“ АД Бања Лука, након чега је Банка извршила припрему
тендера и објавила јавни позив за учешће на међународном тендеру за продају државног
капитала наведеног предузећа. Овај тендер је проглашен неуспјелим из разлога што у
предвиђеном року није било приспјелих понуда. Обзиром да није било исказаног интереса
од стране потенцијалних инвеститора јавни позиви за учешће на тендеру за продају
државног капитала у предузећима „Фабрика специјалних трансмисија“ АД Источно
Сарајево и „Зрак“ АД Теслић, који су објављивани у 2009. години, нису поновљени у
2010. години. Ажурирање посебног приватизационог програма за предузеће „ОРАО“ АД
Бијељина је одложено из разлога што је предузеће у 2010. години вршило финансијско
рестуктурирање дуга у акције предузећа, а саму надлежност над поступком приватизације
истог, методом непосредног одабира купца, преузело је Министарство индустрије,
енергетике и рударства. Доношење посебног приватизационог програма за предузеће
„Фабрика мотора специјалне намјене“ АД Пале одложено је због неријешеног питања
имовине предузећа у Баошићима. Припремљени су и посебни приватизациони програми
за предузећа „Космос“ а.д. Бања Лука и „ФАМОС-Фабрика мотора“ а.д. Источно
Сарајево, али је због исказане намјере за финансијским реструктурирањем, одложено
упућивање истих у процедуру доношења. Отворена питања која су уочена приликом
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израде посебног приватизационог програма предузећа „Технички ремонт“ а.д. Братунац, а
која значајно утичу на квалитет израде истог и стратегију приватизације, нису ријешена
ни током 2010. године иако се Банка, у више наврата, обраћала Министарству индустрије,
енергетике и рударства у циљу изналажења рјешења и заузимања става у погледу даљих
активности на приватизацији овог предузећа. Банка је, на основу дописа истог
Министарства, као и Закључка Владе РС започела активности ажурирања посебног
приватизационог програма предузећа „УНИС – Ваљаоница хладно ваљане траке“ а.д.
Бања Лука, које су обустављене због покретања стечајног поступка у овом предузећу.

3.2.2

Продаја државног капитала методом продаје акција на
берзи

Планирана је продаја на берзи акција 49 предузећа подијељених у двије групе, и то:
- 9 предузећа у којима се продаја на берзи врши организовањем посебне аукције уз
могућност постављања услова и квалификационих критеријума за учеснике, и
- 40 предузећа у којима се продаја на берзи врши организовањем посебне аукције без
постављања услова и квалификационих критеријума или путем редовног
берзанског трговања.
У току 2010. године, аукције за предузећа из прве групе нису организоване због низа
објективних разлога. Након двије неуспјешне аукције за државни капитал предузећа
„Бромет“ АД Босански Брод, а имајући у виду да ово предузеће не ради већ дужи низ
година, да органи истог нису попуњени као и да је у претходном периоду путем извршних
судских поступака продавана имовина предузећа без финансијског евидентирања, током
године приступило се сазивању скупштине акционара, именовани су нови органи
управљања у предузећу, започело се са рјешавањем имовинско-правних односа као и
ангажовањем процјенитеља, а све у циљу омогућавања поновног изношења акција овог
емитента на берзу. Приједлози за продају преосталог дијела државног капитала предузећа
„ХПК“ Козарска Дубица и „Градска тржница“ АД Приједор, заустављени су у процедури
усвајања због неријешеног питања концесије на изворе воде, односно имовинско-правних
односа између Општине Приједор и предузећа „Градска тржница“ АД Приједор. Банка је
након регистрације предузећа „Пословна зона“ а.д. Бања Лука и „Индустријске плантаже“
а.д. Бања Лука, насталих подјелом бившег система „Инцел-холдинг“ АД Бања Лука,
приступила припреми приједлога за изношење акција државног капитала на берзу. У току
израде приједлога утврђено је да постоје одређени неријешени имовинско-правни односи,
чијем сређивању су предузећа приступила на иницијативу Банке. Усљед наведеног,
приватизација истих одложена је за 2011. годину. Обзиром да се предузеће
„Енергоинвест“ АД Пале регистровало као затворено акционарско друштво, усљед чега се
акције истог не котирају на Бањалучкој берзи, Банка није била у могућности понудити на
продају државни капитал овог предузећа. Како би се отклонио недостатак регулативе,
Банка је покренула израду подзаконског акта којим би се утврдила процедура продаје,
како удјела у друштвима са ограниченом одговорношћу, тако и акција затворених
акционарских друштава. Надаље, предузећа „Ваздушна бања“ АД Невесиње и „Центар за
унапређење пољопривреде“ АД Соколац нису ни током 2010. године извршила
регистарцију својих акција у ЦРХОВ, а ОДП „Тргопромет“ Дервента усклађивање облика
организовања са законском регулативом, као неопходне предуслове за приватизацију
истих.
Из друге групе од 40 предузећа за која је планирано да се акције понуде путем берзе,
организовањем аукција без постављања услова и квалификационих критеријума за
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учеснике или путем редовног берзанског трговања, у току године на продају су понуђене
акције 17 предузећа путем редовног берзанског трговања и једног предузећа,
организовањем посебне берзанске аукције. Акције ниједног од понуђених предузећа нису
продате током 2010. године.
Акције преосталих друштава из ове групе нису нуђене на продају путем берзе из
објективних разлога који обухватају: неријешено питање диобног биланса 6 предузећа из
система Чајавец, за 1 предузеће („Очна оптика“ АД Бања Лука) током године је
анализиран захтјев за приватизацију методом ESOP-a, блокирано трговање на берзи
акцијама тих предузећа, те покретање стечајних поступака у једном броју предузећа.
Неизвршење планова продаје акција путем берзе може се објаснити слабим интересом
инвеститора, о чему свједочи и веома низак ниво промета на Бањалучкој берзи остварен у
2010. години, неатрактивношћу понуђених предузећа али и успостављеним власничким
структурама у овим предузећима које нису спремне за куповину акција по понуђеним
цијенама, а које, обзиром да држе контролне пакете акција, утичу на изостанак
конкуренције за исте.

3.2.3

Продаја државног капитала методом продаје запосленим у
предузећу (ESOP)

Током 2010. године анализиран је захтјев 9 радника предузећа „Очна оптика“ АД Бања
Лука за куповину цјелокупног државног капитала (76,43%) методом ESOP-а. Имајући у
виду утврђену продајну цијену за запослене, процијењену вриједност државног капитала
предузећа, чињеницу да исти претходно није нуђен на продају као и да је ријеч о
предузећу чија вриједност се заснива првенствено на потенцијалима (локација продајних
објеката и производно-услужни асортиман), Банка је захтјев запослених оцијенила
неприхватљивим, те је донијела одлуку да се акције државног капитала понуде на продају
путем берзе. Одмах након доношења поменуте одлуке услиједиле су најаве подносилаца
захтјева о покретању тужбе којом се тражи поништење одлуке Банке о продаји акција
предузећа „Очна оптика“ АД Бања Лука путем берзе. Из наведених разлога, изношење
акција поменутог предузећа на берзу одложено је до окончања поступка по тужби која је
дана 30.12.2010. године поднијета Окружном суду у Бања Луци.

3.2.4

Финансијско реструктурирање

Током године, Банци је достављен један програм финансијског реструктурирања
предузећа „Орао“ АД Бијељина. По извршеној анализи програма, Банка је исти, са
мишљењем, доставила Влади РС на коначно одлучивање. Након разматрања поменутог,
Влада РС је донијела одлуку о прихватању Програма финансијског реструктурирања
предузећа „Орао“ АД Бијељина, чиме је одобрена конверзија 6.737.068 КМ обавеза по
основу пореза и доприноса у акције предузећа.
Поред наведеног, предузеће ФАМОС– Фабрика машина АД Источно Сарајево
обавијестило је Банку о намјери спровођења организационог и финансијског
реструктурирања, те је након одржаних припремних састанака на којима је учествовала и
ИРБРС, приступило изради програма реструктурирања који није окончан и достављен
Банци до краја 2010. године.

3.2.5

Припрема предузећа за спровођење процеса приватизације

Као дио активности на припреми предузећа за приватизацију, Банка је овлашћена за
издавање увјерења о структури и вриједности основног капитала предузећа у којима иста
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није утврђена до дана ступања на снагу Закона. У том смислу, током 2010. године, Банка
је издала ова увјерења за предузећа „Градско гробље“ Бања Лука и „Радио Градишка“
Градишка, а након подношења захтјева.

3.2.6

Контрола извршења уговорних обавеза купаца државног
капитала/ акција

Оперативним планом контроле извршења обавеза из уговора о продаји државног
капитала/ акција у току 2010. године планирана је контрола у 52 предузећа и то у 45
предузећа у којима је приватизација извршена методом варијабилног тендера/тендера (37
ветеринарских станица и 8 стратешких предузећа), 6 предузећа у којима је државни
капитал продат методом фиксног тендера и 1 предузећу чије су акције продате путем
берзанске аукције уз постављање услова и квалификационих критеријума. Уговорима о
продаји државног капитала/ акција, поред плаћања продајне цијене, купци су преузели и
извршење других обавеза као што су: обавеза инвестирања, обавеза запошљавања,
придржавање/ поштивање одредби колективног уговора, задржавање претежне
дјелатности предузећа, остварење уговореног износа укупног прихода, придржавање
ограничења у располагању средствима предузећа, придржавање прописа о заштити
животне средине.
Планиране контроле су реализоване, осим у пет предузећа и то: „Индустрија алата“ АД
Требиње код које су током године вршене активности на анексирању уговора и 4
ветеринарске станице из разлога престанка рада, односно утврђенoг кршења уговорних
одредби од стране купца. О извршеним контролама сачињени су записници и службене
забиљешке којима је констатовано стање у погледу кршења уговорних обавеза.

3.2.7

Издавање увјерења у складу са чланом 8а. Закона о
приватизацији
државног
капитала
у
предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 58/09)

Чланом 8а. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник
Републике Српске,“ број: 58/09) Банка је овлаштена за издавање увјерења којим се
означавају непокретности које су у почетном билансу стања (активни подбиланс) исказане
у имовини предузећа које је било предмет извршене приватизације, а ради покретања
поступка за утврђивање права власништва пред Републичком управом за геодетске и
имовинско-правне послове. Током године, запримљена су 164 захтјева за издавање
увјерења.
У складу са одлукама Управе ИРБРС број: 02-503/09 од 29.07.2009. године и 02-581/10 од
19.07.2010. године, издато је 126 увјерења и 3 рјешења о одбијању захтјева подносиоца.
На преостале захтјеве подносиоцима је одговорено дописом уз достављање копије
поглавља VIII у којем су предузећа исказала некретнине које су користили на дан
30.06.1998. године, а у два случаја издавање увјерења није окончано до краја године.

3.2.8

Остале активности

У циљу дефинисања и рјешавања статуса предузећа из комуналног сектора и јавних
медија, током 2010. године, донесени су Закон о преносу права својине на капиталу
Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске,“ број: 50/10) и Закон о
преносу права својине на капиталу Републике Српске у локалним радио-телевизијским
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станицама на јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске,“ број:
73/10). У изради приједлога поменутих закона, као чланови радних група, учествовали су
и представници Банке.
У портфељу АФРС, на позицији „остала улагања“, почетком 2010. године налазила су се
154 предузећа која нису ускладила свој облик организовања са важећом законском
регулативом или нису окончала поступке регистрације у свим надлежним регистрима
(судски регистар, регистри Комисије за хартије од вриједности и Централног регистра
хартија од вриједности). Обзиром да из наведених разлога државни капитал наведених
предузећа не може бити понуђен на продају, током 2010. као и свих претходних година,
Банка је контактирала са овим предузећима са захтјевом да иницирају потребне радње
утврђивања вриједности основног капитала гдје је то потребно, а затим и регистрацију
промјене облика организовања код надлежних регистарских судова и других регистара. И
поред наведеног обраћања и пружања неопходних информација о активностима које је
потребно спровести како би се извршила поменута усклађивања, до краја 2010. године
највећи број наведених предузећа није окончао ове активности, о чему говори и податак
да су се на крају године, на позицији „остала улагања“ налазила 144 предузећа, а да је до
смањења броја дошло углавном по основу окончања стечајних поступака и брисања
предузећа из судског регистра.
Свјетска економска криза негативно се рефлектовала како на глобално тако и на домаће
инвестиционо расположење. У таквим околностима, потенцијални домаћи и страни
инвеститори су пролонгирали своја улагања што се, у крајњој инстанци, негативно
рефлектовала и на остварене резултате у домену приватизације у РС.

3.3 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА КОРПОРАТИВНОГ
УПРАВЉАЊА
Банка, у области корпоративног управљања, обавља активности у складу са Одлуком
Владе Републике Српске број: 04/1-012-1205/07 од 26.07.2007. године („Службени гласник
Републике Српске,“ број: 69/07), Одлуком о допуни Одлуке Владе Републике Српске број:
04/1-012-1835/07 од 01.11.2007. године („Службени гласник Републике Српске,“ број:
102/07), Одлуком о измјени и допуни Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2934/09 од 14.05.2009. године („Службени гласник Републике Српске,“ број: 45/09) и
Одлуком о одређивању предузећа од посебног интереса за Републику Српску и начину
поступања представника Акцијског фонда Републике Српске и/или Фонда за реституцију
Републике Српске у предузећима од посебног интереса број: 04/1-012-2-1045/09 од
14.05.2009. године („Службени гласник Републике Српске,“ број: 48/09), те Упутством о
начину поступања представника Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и
Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у скупштинама друштава
капитала из портфеља фондова.

3.3.1

Припрема
и
сачињавање
представницима капитала

Препорука

за

гласање

Планом рада Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бањалука за 2010.
годину направљена је процјена да је око 600 друштава капитала из портфеља фондова за
која ће Банка припремати и сачињавати препоруке за гласање у току 2010. године. Како је
пракса показала да знатан број друштава капитала одржи, поред једне редовне годишње
19

скупштине акционара и једну или више ванредних скупштина у току године, претпоставка
је била да ће Банка преко представника капитала фондова узети учешће у раду 900
скупштина акционара у 2010. години.
У односу на планирано, од 01.01. до 31.12.2010. године сазвано је 534 сједница скупштина
акционара у којима АФРС и ФРРС имају учешћe у основном капиталу. За све сазване
скупштине акционара, Банка је представницима капитала израдила и на вријеме доставила
Препоруке за гласање.

3.3.2

Заступање и представљање капитала АФРС и ФРРС на
скупштинама акционара друштава капитала из портфеља
фондова

У складу са својим надлежностима, Банка је представнике капитала фондова упознавала
са квалитетом пословања друштава капитала из портфеља фондова, власничком
структуром и интересима фондова у предметном друштву капитала. Достављане су им
Препоруке за гласање за сваку сједницу скупштине акционара. На основу предочених
информација и достављених скупштинских материјала, представник капитала фондова
узимао је учешће у раду скупштине акционара, те је, након одржане сједнице скупштине
акционара, достављао Извјештај о раду. Банка је по одржаној скупштини акционара,
односно по добијеном Извјештају о раду именованог представника и његове обраде,
достављала Влади РС мјесечни Извјештај о поступању представника фондова на
сједницама скупштина акционара за претходни мјесец са анализом предметног Извјештаја
и појашњењем сваког појединачног одступања од препоруке. Влади РС достављена је и
годишња анализа рада представника, са свим неопходним појашњењима.
За друштва за која Влада РС није именовала представнике, Банка је одмах, по сазивању
сједнице скупштине акционара, упућивала ресорном министарству обавјештење о потреби
именовања представника. У случају да исти није именован до одржавања сједнице
скупштине акционара друштва, Препоруке за гласање су достављане ресорним
министарствима на увид и даље поступање.
До 31.12.2010. године, на двије (2) сједницe скупштина акционара није било представника
фондова из разлога што у вријеме њиховог одржавања нису били именовани
представници за предметна друштва.
У случају да именовани представник није учествовао у раду скупштине, Банка је
контактирала друштво ради добијања информација о раду скупштине акционара
предметног друштва. Поред овога, Банка је и сама иницирала сазивање скупштине
акционара и то у више случајева: ако друштво није сазвало редовну годишњу скупштину у
току календарске године, као и по добијању информација о могућим злоупотребама
положаја или сличним потенцијално криминалним радњама у друштвима, те уколико се
донешене скупштинске одлуке нису реализовале у задатим роковима и другим
случајевима. С тим у вези, упућено је обавјештење свим друштвима из портфеља фондова
која нису заказала редовне годишње сједнице скупштине акционара о потреби сазивања и
одржавања истих. Обавијест је упућена у 213 друштава.
У циљу квалитетнијег увида у стање у друштву, Банка је остваривала контакт и са
ресорним министарствима и другим надлежним правним субјектима.
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3.3.3

Едукација кадрова у друштвима капитала на припремама
скупштина акционара

Како би на адекватан начин били заштићени интереси капитала фондова, а ради
олакшавања рада и припреме материјала, те израде препорука за гласање представницима
фондова на скупштинама друштава капитала, Банка је, у току 2010. године, остваривала
контакт са надлежним у друштвима ради едукације и помоћи, а у циљу превазилажења
насталих потешкоћа. Банка је у свим овим случајевима настојала да пружи стручну помоћ
и укаже на неправилности којима се крше позитивни законски прописи. Осим тога, Банка
је у свим случајевима у којима се јавила потреба, на дан сазива сједнице, упућивала
захтјев за измјеном и допуном дневног реда, као и захтјев за усаглашавање сазива са
позитивним законским прописима.
У циљу побољшања рада и узимања активније улоге у раду скупштина акционара и
других органа друштава у којима партиципирају представници фондова којима управља
Банка, као и ради упознавања и квалитетне имплементације, односно примјене новог
Закона о привредним друштвима који је почео са примјеном 01.01.2010. године, Банка је у
сарадњи са Привредном комором Републике Српске, као и другим институцијама везаним
за тржиште капитала и Министарством индустрије, енергетике и рударства у Влади РС, у
2010. години, спровела едукацију надлежних у свим друштвима из портфеља АФРС и
ФРРС која су се одазвала позиву упућеном од стране Банке и Привредне коморе
Републике Српске.
Поред наведеног, Банка је, у процесу корпоративног управљања, обављала, према
предвиђеном Плану, и сљедеће активности:
- усклађивање законске регулативе, подзаконских аката и интерних аката ИРБРС
везано за квалитетно заступање и представљање, као и заштиту интереса АФРС и
ФРРС у друштвима капитала из портфеља фондова,
- ажурирање базе података друштава капитала из портфеља фондова (вриједност
портфеља, висина власничког учешћа, представници капитала фондова),
- архивирање скупштинске и остале документације свих друштава капитала из
портфеља фондова.
Поред ових, Планом предвиђених активности, Банка је обављала и додатне активности:
- вршен је дјелимичан мониторинг рада скупштина акционара из портфеља фондова
и реализације донесених одлука на сједницама скупштина акционара истих.
Како је од 01.01.2010. године почео са примјеном Закон о привредним друштвима, Банка
је у току 2010. године како интерним активностима и упућивањем запослених на семинаре
које су организовале надлежне институције, тако и екстерним активностима у виду
спровођења едукације за надлежне у привредним друштвима из портфеља фондова
настојала едуковати и запослене у Банци, али и надлежне у привредним друштвима, како
би примјена новог Закона била што ефикаснија.

3.3.4

Ефекти у домену корпоративног управљања произведени
активностима ИРБРС

Својим активностима Банка је осигурала значајан допринос у даљем развоју и унапређењу
корпоративног управљања у РС, те се афирмисала као активни и конструктивни учесник у
раду сједница скупштина акционара друштава која се налазе у портфељу фондова. Осим
тога, захваљујући аргументованим сугестијама и примједбама, Банка је остварила
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значајну улогу и у самој припреми сједница скупштина те промовисању основних начела
и стандарда корпоративног управљања.
Путем обука које ИРБРС периодично организује, подигнут је ниво едукованости
надлежних у друштвима о питањима везаним за заказивање сједница скупштине
акционара, припреми дневног реда и скупштинских материјалa као и за само вођење
сједница, сачињавање и усвајање записника и сл. Подизање нивоа едукованости
позитивно се рефлектовало на ефикасније пословање предузећа.
Банка, својим активностима у домену корпоративног управљања, промовише и намеће
обавезу поштивања позитивних законских прописа, обзиром да иницира сазивање
скупштине у свим оним случајевима када постоји сумња у злоупотребе положаја и сличне
радње у друштву, када се не поштују легално донешене одлуке скупштине акционара, те у
случајевима када друштво не поштује законску обавезу одржавања редовне (годишње)
сједнице скупштине акционара.
Развој и унапређење система корпоративног управљања у РС и његово усклађивање са
праксом развијених тржишних економија је континуирани процес којем ће Банка бити
снажно посвећена и у наредном периоду.
Ефекти у домену корпоративног управљања произведени активностима Банке у значајном
обиму би се унаприједили када би се повећао број представника Фондова који, након
добијене Препоруке за гласање од стране Банке, одлазе на сједницу скупштине акционара
друштва, обзиром да око четвртина представника није присуствовала сједницама
скупштине акционара друштава из портфеља Фондова (у 2010. години 24,20%
представника Фондова није узело учешће на одржаним сједницама скупштине акционара).
Осим тога, значајан проблем представља и велики проценат представника који гласају
писаним путем. Наиме, у 2010. години више од четвртине представника (25,91%), од оних
који су присуствовали сједницама скупштине акционара, учешће је узело путем гласања у
одсуству, тзв. гласања писаним путем, што у значајној мјери умањује квалитет
представљања, односно заступања Фондова на сједницама скупштине акционара. Обзиром
да је око 40% представника који не испуњавају своје обавезе када је у питању достављање
повратних информација са сједнице скупштине акционара, односно Извјештаја о раду, на
шта их нормативни акти Банке и Владе Републике Српске и обавезују, Банка сматра да се
побољшање квалитета корпоративног управљања, као и његових ефеката треба
дјелимично тражити и у рјешавању овог проблема.

3.4 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА МАКРОЕКОНОМСКИХ
АНАЛИЗА И МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА
3.4.1

Макроекономске анализе

Током 2010. године, ефекти финансијских пласмана Банке били су предмет
континуираног праћења и анализирања. Наиме, на периодичној основи припремане су
Информације о ефектима активности ИРБРС путем којих је оцјењиван степен
конзистентности укупних пласмана Банке (пласмани на кредитној основи и у ХоВ) са
промовисаним стратешким и приоритетним циљевима ИРБРС. Такође, периодичне
Анализе утицаја пласираних кредита ИРБРС на привредну структуру Републике Српске
омогућиле су квантификовање доприноса кредитних пласмана Банке у даљој изградњи и
јачању привредне структуре РС. Путем ових анализа, као и других анализа и информација
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које су припремане у складу са специфичним информационим потребама и захтјевима,
обезбјеђена је поуздана информациона основа за прилагођавање укупног пословања Банке
објективним потребама домаће привреде и изазовима са којима се иста суочава. Осим
тога, оне су имале и значајну улогу у домену информисања домаће јавности и релевантних
институција у РС о укупним активностима и резултатима рада Банке.
Као кључна институција у имплементацији Мјера за ублажавање негативних ефеката
свјетске економске кризе на Републику Српску, Банка је у сарадњи са осталим
релевантним институцијама и министарствима у Влади РС, учествовала у изради
Информације о имплементацији Акционог плана за спровођење Мјера за ублажавање
негативних ефеката свјетске економске кризе на привреду Републике Српске. Осим тога,
током 2010. године, за потребе Владе РС и Предсједника РС, Банка је припремала и
прегледе укупних пласмана по општинама РС.
У 2010. години, континуирано је ажурирана База економских индикатора Републике
Српске која је допринијела повећању доступности информација о кретањима у домаћем
реалном, финансијском и спољном сектору.3 Осим тога, База је проширена и
индикаторима фискалног сектора који укључују податке о јавним приходима РС, по
врстама и оствареним индиректним порезима на нивоу БиХ, по категоријама.
Банка је припремила и објавила два издања билтена Економски монитор ИРБРС у којима
су аналитички обрађени и представљени макроекономски трендови у РС и БиХ у 2009. и
првом полугодишту 2010. године. Покретањем и реализацијом „пројекта Економски
монитор ИРБРС,“ Банка је постала својеврсни лидер у овом виду комуницирања са
домаћим и страним инвеститорима и стручном и научном заједницом. Такође, за потребе
међународних финансијских институција које су посјетиле ИРБРС током 2010. године,
попут Међународног монетарног фонда и Развојне банке НР Кине, Банка је припремила
релевантне прегледе текућих макроекономских кретања у РС и БиХ као и пројекције за
наредни период.
Својим примједбама и сугестијама изнесеним током јавне расправе о Нацрту Стратегије
запошљавања Републике Српске 2010-2014. године, Банка је осигурала конструктивни
допринос у процесу припреме овог стратешког документа. Осим тога, током извјештајног
периода, ИРБРС је остварила и активно учешће у домену припреме акционих планова за
реализацију два развојна документа на државном нивоу, и то: Стратегије развоја Босне и
Херцеговине и Стратегије социјалне укључености Босне и Херцеговине. У оквиру ових
акционих планова јасно је индентификована позиција, улога и активности Банке које
требају да допринесу остваривању бржег социо-економског развоја и приближавању
земље ЕУ интеграцијама. Такође, ИРБРС је учествовала у припремним активностима на
изради Стратегије развоја Републике Српске за период 2010-2015. године те је делегирала
своје представнике у тим сарадника Владе Републике Српске на изради Стратегије.
У домену стратешког планирања, Банка је припремила Изјештај о пословању
Инвестиционо- развојне банке Републике Српске а.д. Бањалука и фондова за 2009. годину
са извјештајем независног спољног ревизора и План рада Инвестиционо- развојне банке
Републике Српске а.д. Бањалука за 2011. годину са Финансијским планом. Осим тога,
ИРБРС је утврдила и остале измјене и допуне стратешких докумената које су биле од
значаја за њено несметано функционисање током извјештајног периода.
У 2010. години, представници Банке су учествовали на већем броју семинара,
конференција и панел дискусија, међу којима се издвајају Семинар у организацији
3

Током године, Базу макроекономских индикатора је посјетило преко 9.000 корисника.
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Међународног монетарног фонда у оквиру консултација по Члану IV за 2010. годину и
Конференција о људским ресурсима. Активно учешће у овим догађајима омогућило је
размјену ставова о актуелним трендовима у домаћој економији, као и даље јачање
аналитичких капацитета Банке.

3.4.2

Међународни односи

Банка је, током 2010. године, закључила потребне подуговоре и дефинисала пратеће акте
који се односе на имплементацију финансијског аранжмана са Свјетском банком који је
вриједан 19,1 милион евра, гдје je Банка преузела улогу имплементатора за подручје
Републике Српске. Такође, Банка је обавила већину активности потребних за реализацију
финансијског аранжмана са Европском инвестиционом банком, у вриједности од 50
милиона евра, у функцији промотeра за простор РС. На овај начин створени су сви
предуслови за пласирање средстава обезбијеђених од ових међународних финансијских
институција, а која су у највећој мјери намијењена финансирању сектора малих и средњих
предузећа и инфраструктурних пројеката у локалним заједницама, што у условима
опоравка од негативних ефеката глобалне економске кризе треба утицати на јачање
конкурентности пословног сектора и подићи ниво економске активности.
У 2010., Банка је континуирано пратила и анализирала међународне финансијске изворе,
развојне банке у свијету и региону, као и активности влада на превазилажењу негативних
ефеката економске кризе и подршци развоју. С тим у вези, започети су контакти са
Развојном банком НР Кине у сврху изналажења могућности међусобне сарадње и размјене
искустава у финансирању развојних пројеката. У току 2010. године Банка је имала
редовне сусрете са Међународним монетарним фондом (ММФ), гдје су разматрани
најважнији макроекономски трендови и пројекције, као и активности Банке. Остварени су
и други контакти на унапређењу међународне сарадње Банке, као нпр. са GTZ-ом
(Њемачка агенција за развојну сарадњу) и Амбасадом Италије.
Банка је у 2010. години, у сарадњи са општинама и градовима, унапређивала и
побољшавала постојећу Базу података о инвестиционим локацијама у Републици Српској
и дио Интернет странице Инвестирајте у Републику Српску (на српском – ћирилична и
латинична верзија и енглеском језику). Циљ је страним улагачима обезбиједити ажурне,
квалитетне и потпуне информације о расположивим потенцијалима, погодностима,
ресурсима и инвестиционим приликама које постоје у РС, односно олакшати им одлуку за
улагање на ово подручје. Посјећеност ових дијелова Интернет странице Банке је, по
доступним подацима, била веома добра, па је тако Базу података о инвестиционим
локацијама у РС посјетило преко 5.000 корисника, а Инвестирајте у РС преко 10.000
корисника. Поред редовног освјежавања легислативе, статистичких показатеља и
расположивих погодности за стране улагаче у РС, у сврху проширења поменутих База,
Банка је, у 2010., такође креирала сет основних информација о природним, привредним и
туристичким потенцијалима у РС, укључујући и мапе са приказом главних комуникација у
РС (ријечна, путна и жељезничка). Ово ће, заједно са посебним приказом свих
расположивих субвенција и подстицаја предузећима и предузетницима на нивоу РС, бити
објављено када нова Интернет страница Банке буде стављена у употребу.
У 2010. години, Банка је као и у претходним годинама вршила циљану промоцију
потенцијала и ресурса у РС путем слања обавјештења економским одјелима амбасада у
БиХ, представништвима РС у иностранству и страним трговинским представништвима о
свим приватизацијским тендерима и позивима, издањима Економског монитора, као и о
осталим активностима Банке везаним за привлачење страних улагања. Такође, Банка је
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путем директних контаката са страним улагачима (посјете страних инвеститора,
електронска пошта, факс) настојала да им обезбједи све потребне информације у вези
могућности инвестирања у РС. Представници Банке учествовали су и на редовној
презентацији препорука Савјета страних инвеститора у БиХ домаћим властима (Бијела
књига страних инвеститора).
Банка је у 2010. години, као једна од институција укључених у реализацију Акционог
плана за провођење Стратегије подстицања и развоја страних улагања у Републици
Српској за период 2009-2012. година4, дала свој пуни допринос у обављеним активностима
које су организоване од стране Министарства за економске односе и регионалну сарадњу
(МЕОРС), и то путем израде анализа, приједлога, сугестија и учешћа на серији тематских
радионица. Исто тако, Банка је, у 2010., својим учешћем у интерресорном тијелу Владе РС
за имплементацију Стратегије подстицања извоза Републике Српске за период 20092012. година,5 гдје је координатор такође МЕОРС, допринијела реализацији предвиђених
активности, што се односило на давање приједлога, сугестија и коментара.
У 2010., Банка је договорила јачу сарадњу са Подручном привредном комором Бања Лука,
а она се већ, током године, почела реализовати кроз сљедеће активности: пружање
неопходних информација, путем инфраструктуре Коморе, привредницима о кредитним
линијама ИРБРС; заједничке посјете привредницима општина регије; позивање
представника Банке на састанке коморских удружења, савјета, одбора и сл.; слање
приједлога и помоћ у прикупљању информација за унапређење Базе података о
инвестиционим локацијама у РС, објављивање новости из ИРБРС у Привредним
информацијама Коморе и размјена промотивних материјала Банке и Коморе.
Како би потпомогла процес повлачења средстава из претприступне помоћи Европске
уније и пружила подршку апликантима из Републике Српске, у првом реду општинама,
Банка је у 2010. години креирала сет информација, као посебан дио свог сајта, који се
односи на расположиве грантове Европске уније. Сет информација садржи 4 основне
групе: Основне карактеристике претприступне помоћи ЕУ; Доступни програми ЕУ за
БиХ/РС; Отворени позиви на тренутно објављене грантове ЕУ и Конкретне упуте (кораци)
за аплицирање на исте. Намјера је да се створе предуслови за укључивање што већег броја
друштвених субјеката у повлачење претприступних средстава ЕУ, на основу чега би се
требао повећати број поднешених апликација и, на крају, повучених средстава.
Представници Банке у 2010. години учествовали су на неколико семинара из области ЕУ
грантова у циљу усавршавања знања и праћења најновијих трендова.

4

Акциони План усвојен на 146. редовној сједници Владе РС од 22.10.2009. године
Акциони План за имплементацију Стратегије усвојен на 155. редовној сједници Владе РС од 23.12.2009.
године

5
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3.5 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ БАНКЕ
3.5.1

Реализација набавки за 2010. годину

Табела 3: Преглед реализације набавки за 2010. годину
Р.
бр.

Опис

Поступак

Добављач

Датум

Вриједност
са ПДВ-ом,
КМ

План за
2010
са ПДВом,
КМ

Однос
вриједност
набавке /
план

РОБЕ
1.

Канцеларијски
материјал

Конкурентски

Stylos д.о.о., Бања
Лука

24.09.

29.830,36

2.

Тонери

Конкурентски

Графокомерц
д.о.о. Бања Лука

08.12.

38.509,38

3.

Средства за
чишћење и
хигјену

Конкурентски

„Кецком“ д.о.о.
Бања Лука

10.03.

4.

Пиће, напитци
и други
артикли

Конкурентски

George Komerce
д.о.о. Бања Лука

5.

Љетне гуме

Конкурентски

6.

Зимске гуме

7.

70.000,00

97,63%

9.359,18

15.000,00

62,39%

24.09.

17.971,40

18.000,00

99,84%

АЦ Меркур д.о.о.,
Бања Лука

25.05.

3.631,68

"Dion &Tehnix"
д.о.о. Прњавор

7.000,00

72,91%

Конкурентски

02.12.

1.471,86

Противпожарн
и апаратићи

Директни

СР ИМ, Бања Лука

12.10.

1.246,05

7.000,00

17,80%

8.

Лож уље

Конкурентски

"Superpetrol" д.о.о.
Бања Лука

08.12.

13.308,22

15.000,00

88,72%

9.

Рачунарска
опрема

Конкурентски

"Кредо" д.о.о.
Бања Лука

18.01.

18.837,00

10.

Информатичка
опрема

Конкурентски

East Code д.о.о.
Бања Лука

29.12.

3.954,55
65,86%

Клима уређаји

Директни

Матом д.о.о. Бања
Лука

40.000,00

11.

06.07.

3.382,31

12.

Усисивач

Директни

Зеус д.о.о., Бања
Лука

17.02.

169,15

УСЛУГЕ
13.

Актуарске
услуге

Директни

Саша Мичић,
Бијељина

19.01.
и
01.12.

4.500,00

5.000,00

90,00%

14.

Услуге
кориштења
сале

Директни

ОШ „Змај Јова
Јовановић“ Бања
Лука

30.09.

842,40

15.000,00

5,62%

15.

Колективно
осигурање

Директни

Крајина
Осигурање

24.02.

2.430,00

19.500,00

12,46%

16.

Услуге
продукције
штампаног
материјала

Конкурентски

НИГД Независне
Новине д.о.о.,
Бања Лука

22.02.

17.000,00

20.000,00

85,00%

17.

Закуп
медијског
простора

Директни

ЈП Радио
Телевизија РС

22.09.

7.020,00

60.000,00

11,70%

18.

Процјена
возила за
продају

Директни

Алекса Њежић

11.01.

250,00
85.000,00

13,23%

19.

Процјена:
Планина а.д.,
Блатница

Конкурентски

Control Review
д.о.о., Бања Лука
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07.04.

3.393,00

20.

Процјена:
УТРЦ ТермеОзрен а.д.
Петрово

Конкурентски

„Нс-Ко-Про“ д.о.о.
Бања Лука

07.04.

4.680,00

21.

Процјена:
Ветеринарски
сточарски
центар

Конкурентски

Control Review
д.о.о., Бања Лука

19.07.

2.925,00

22.

Обука из
енглеског
језика

Конкурентски

Cambridge Center,
Banja Luka

19.01.

26.904,15

30.000,00

89,68%

23.

Систематски
преглед

Конкуренстки

Deamedica Бања
Лука

15.11.

19.960,20

20.000,00

99,80%

24.

Израда
преградног
зида

Директни

Сод Сн Профил
Монт, Бања Лука

24.05.

2.054,00

25.000,00

8,22%

25.

Прање
службених
возила

Конкуренстки

СР „Жац“ Бања
Лука

05.11.

2.340,00

26.

Сервисирање
возила

Отворени

АЦ Томић, Мостар

05.12.

4.414,41

27.

Сервисирање
возила

Отворени

Сервис Видовић

05.12.

4.414,41

Укупно набавке

20.000,00

55,84%

244.798,71

Укупно набавке директним споразумом

21.893,91

Укупно набавке конкурентским захтјевом

214.075,98

Укупно набавке отвореним поступком

8.828,82

3.6 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
Циљ управљања финансијским ризицима је максимизирање вриједности Банке и фондова
који су одређени својом профитабилношћу и степеном изложености ризику. Утврђивање
сета норми и стандарда политике управљања ризицима, као саставних дијелова пословне
политике Банке, омогућује реализацију укупне стратегије управљања ризицима. Основни
елементи управљања ризицима јесу идентификација, квантификација и надзор ризичног
профила финансијских ризика.
Пласмани средстава фондова којим управља Банка намијењени су за финансирање
развојних пројеката. Средства се пласирају одобравањем намјенских зајмова
финансијским посредницима који, из тих средстава, одобравају кредите крајњим
корисницима, као и инвестицијама у ХоВ на тржишту капитала РС. Пласмани по основу
зајмова за незапослене демобилисане борце ВРС врше се директно према крајњим
корисницима из средстава Фонда за развој и запошљавање Републике Српске. Средства
пласирана одобравањем зајмова финансијским посредницима као дужницима,
представљају за Банку високо квалитетну активу, чија би вриједност значајније могла
бити умањена једино већим поремећајима у банкарском сектору РС. Средства фондова
којима Банка управља, а која се налазе инвестирана у ХоВ директно су изложена
тржишним ризицима.
У циљу индентификовања и ублажавања повезаних ризика са пласманима Банке, врши се
детаљна анализа кредитне способности потенцијалних корисника.
Банка није под регулативом Агенције за банкарство РС и нема ограничења у смислу
максималног износа кредита у односу на капитал, као ни ограничења у погледу висине
обавезних резерви у Централној банци БиХ. Банка своје пословање заснива на Закону о
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ИРБРС имајући обавезу поштивања принципа очувања и увећања реалне вриједности
капитала фондова којима управља.
Процес управљања ризицима реализује се кроз сљедеће фазе:
1. идентификација ризика,
2. процјена и мјерење ризика,
3. мониторинг (праћење) ризика и извјештавање органа Банке и
4. креирање контролног оквира унутар Банке.
У 2010. години, Банка је у случају 141 кредитног захтјева за кредите преко 100.000 КМ, по
кредитним линијама које се реализују путем финансијских посредника, припремила
Мишљење о процјени кредитног ризика. Осим тога, на кварталној основи су утврђивани
коефицијенти за орочавање слободних новчаних средстава, те су припремане Финансијске
анализе пословних банака преко којих се врши пласман средстава фондова којима
управља Банка.
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4. ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ЗА 2010. ГОДИНУ
Консолидована нето добит Банке и фондова у 2010. години износила је 19,5 милиона КМ
што је за 16,5% више у односу на 2009. годину. У истом периоду, већина фондова је
забиљежила повећање добити у односу на претходну годину.

4.1 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БАНКЕ ЗА
2010. ГОДИНУ
План рада Инвестиционо-развојне банке Републике Српске за 2010. годину са
Финансијским планом, усвојен је Одлукама Владе Републике Српске, број: 04/1-012-21414/10 и 04/1-012-2-2390/10, од 25.11.2010. године, са сљедећим елементима:
- укупно планирани пословни приходи .................................5.944.000 КМ
- укупно планирани пословни расходи ..................................5.850.000 КМ
- инвестициона улагања ..............................................................475.500 КМ
Финансијским планом је предвиђено да се укупни пословни расходи Банке финансирају из
наплате годишње накнаде за управљање фондовима, а инвестициона улагања из средстава
докапитализације.
Чланом 10. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске,“ број: 56/06) утврђено је право на наплату годишње накнаде за
управљање, у складу са финансијским планом Банке и пословним резултатима фондова.
Приходи од накнада за управљање фондовима представљају основни извор финансирања
пословних расхода Банке.
У 2010. години, Банка је остварила укупне пословне приходе у износу од 5.626.349 КМ и
укупне пословне расходе у износу од 5.362.911 КМ, односно остварена је бруто добит у
износу од 263.438 КМ.

4.1.1

Остварени пословни приходи

У 2010. години, Банка је остварила укупне приходе у износу од 5.626.349 КМ.
У структури укупних прихода највећи износ од 5.358.419 КМ или 95% од укупних
прихода, представљају приходи од накнаде за управљање фондовима.
Према Одлуци о начину обрачуна и наплати накнаде за управљање фондовима, Одлука
Владе Републике Српске, број: 04/1-012-1401/08, од 12.06.2008. године, обрачун
аконтације накнаде за управљање фондовима врши се пропорционално планираним
приходима фондова, односно годишња накнада за управљање фондовима утврђује се на
бази планских показатеља, а на крају пословне године врши се корекција у складу са
оствареним расходима Банке и оствареним приходима фондова.
Обрачун коначне обавезе по основу накнаде за управљање на дан 31.12.2010. године и
партиципирање појединих фондова у укупним расходима Банке, приказани су у сљедећој
табели:
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Табела 4: Обрачун коначне обавезе за накнаду за управљање фондовима, у КМ
Основ за обрачун = укупни остварени расходи Банке од 5.358.418,72 КМ

ФОНДОВИ

Остварени
приходи
у 2010.год.

%
учешћа

Основ
за обрачун

Коначна
обавеза
за накнаду за
управљање
у 2010. год.

1

2

3

4

5= 3*4

Фонд за реституцију РС

5.903.894,51

21,39

5.358.418,72

1.146.144,77

Акцијски фонд РС

6.405.144,97

23,21

5.358.418,72

1.243.454,36

Фонд становања РС

5.016.487,00

18,17

5.358.418,72

973.821,89

Фонд за развој и запошљавање РС

8.043.358,00

29,14

5.358.418,72

1.561.534,10

Фонд за развој источног дијела РС

2.227.786,31

8,07

5.358.418,72

432.488,35

Фонд за управљање некретнинама
и потраживањима РС

5.023,59

0,02

5.358.418,72

975,25

27.601.694,38

100,00

УКУПНО

5.358.418,72

Поред прихода од годишње накнаде за управљање фондовима који су остварени у износу
од 5.358.419 КМ, остварени су и други приходи у износу од 267.930 КМ, а односе се на:
- приходе од имплементације пројеката Свјетске банке у износу од 36.999 КМ,
- приход од камата на орочена средства у износу од 66.786 КМ,
- приход од камата на депозит по виђењу у износу 9.498 КМ,
- остали приходи (рефундација боловања, приходи од укидања резервисања за
донирана средства, приходи од продаје основних средстава) у износу од 154.647
КМ.
Табела 5: Структура пословних прихода, у КМ
кто

СТРУКТУРА ПРИХОДА

1

2

2010. година

61

Приходи од накнада за управљање фондовима

61

План

Извршење

3

4

Индекс
5=4/3

5.850.000

5.358.419

92

Приходи од имплементације пројеката Свјетске банке

37.000

36.999

100

66

Приходи од камата на орочена средства

30.000

66.786

223

66

Приходи од камата на депозит по виђењу

7.000

9.498

136

66

Остали приходи

20.000

154.647

773

5.944.000

5.626.349

95

УКУПНО

Укупни остварени приходи у 2010. години мањи су за 5% од планираних укупних
прихода.
Приходи од накнаде за управљање фондовима су остварени у мањем износу, за 491.581
КМ или 8%, у односу на планирани износ. Разлог томе је чињеница да је Банка у 2010.
години остварила знатно мање укупне расходе од планираних, што је утицало на израду
корекције аконтативног обрачуна накнаде за управљање и смањење обавеза фондова
према Банци, по овом основу.
Сви остали планирани приходи су остварени на истом или вишем нивоу од планираних.
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Приходи од накнаде за имплементацију пројеката Свјетске банке у износу од 37.000 КМ
се односе на приходе од накнада за вођење два пројекта (Second Employment Support
Project - SESP и Community Development Project). Износ накнаде који је Банка
обрачунавала Свјетској банци је једнак трошковима које је Банка остварила приликом
имплементације пројеката (бруто плате и остала лична примања запослених који раде на
имплементацији пројеката, трошкови учешћа на семинарима које организује Свјетска
банка, трошкови финансијских и рачуноводствених услуга и сл). Обзиром да су ови
пројекти у 2010. години били у фази коначне реализације, приходи по овом основу су
остварени у 100% износу.
Највеће повећање је евидентно код осталих прихода који су остварени у износу од 154.647
КМ. Ови приходи обухватају: приходе од потраживања по основу рефундације
породиљског и боловања преко тридесет дана у износу од 55.900 КМ, приходе од укидања
резервисања за донирана основна средства у износу од 89.250 КМ, приходи од продаје
основних средстава у износу од 5.782 КМ и остале неспецифициране приходе у износу
3.715 КМ.

4.1.2

Остварени пословни расходи

Укупни пословни расходи за 2010. годину планирани су у износу од 5.850.000 КМ, а
остварени су у износу од 5.362.911 КМ и мањи су за 8% од планираног износа.
У наредној табели приказана је структура планираних и остварених расхода Банке:
Табела 6: Структура пословних расхода, у КМ
кто

СТРУКТУРА РАСХОДА

1

2

2010. година
Извршење

3

4

Канцеларијски материјал

68.000

54.286

80

Средства за чишћење и хигијену

15.000

10.158

68

7.000

2.074

30

Ауто гуме

7.000

5.984

85

7.000

2.589

37

104.000

75.091

72

Гориво и мазиво за путничка моторна возила

75.000

40.713

54

Електрична енергија

35.000

35.443

101

Гријање

30.000

6.203

21

140.000

82.359

59

4.100.000

4.149.736

101

Примања чланова надзорног одбора

53.000

37.589

71

Примања чланова одбора за ревизију

30.000

22.554

75

Примања директора интерне ревизије

10.000

7.518

75

93.000

67.661

73

Трошкови материјала

513

Трошкови горива и енергије

520

Трошкови бруто зарада (плата и топли оброк)

522

5=4/3

ХТЗ опрема
Остали потрошни материјал
512

Индекс

План

Трошкови бруто накнада члановима надзорног одбора,
одбора за ревизију и директора интерне ревизије

31

Накнада трошкова за службена путовања

110.000

71.696

65

Накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају

80.000

75.224

94

Услуге о привременим и повременим пословима и
уговор о дјелу

50.000

18.062

36

200.000

197.994

99

440.000

362.976

82

Услуге фиксне телeфоније

50.000

46.542

93

Услуге мобилне телефоније

22.000

14.005

64

Услуге поштарине

20.000

23.072

115

Услуге интернета

6.000

5.758

96

98.000

89.377

91

Текуће одржавање службених возила

20.000

14.766

74

Текуће одржавање рачунарске и друге опреме

10.000

10.079

100

Текуће одржавање пословног простора

25.000

576

2

Трошкови текућег одржавања основних средстава

55.000

25.421

46

Трошкови закупа канцеларијског простора

120.000

83.301

69

15.000

1.404

9

135.000

84.705

62

Учешће на сајмовима

4.000

0

0

Трошкови сајмова

4.000

0

0

Креативне услуге

5.000

2.024

40

Продукција

20.000

2.574

13

Закуп медија

60.000

26.214

44

1.000

562

56

86.000

31.374

36

10.000

0

0

Остала лична примања
529

531

532

Трошкови бруто осталих личних расхода

Трошкови ПТТ услуга

Остали трошкови закупа сала за презентације и
едукације
533

534

Трошкови закупа

Остали трошкови маркетинга
535

Трошкови рекламе и пропаганде
Истраживање тржишта

536

Трошкови истраживања

10.000

0

0

539

Трошкови комуналних услуга

15.000

7.422

41

540

Трошкови амортизације

100.000

109.772

110

545

Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције
запослених

5.000

17.393

348

Процјене државног капитала у предузећима и остале
процјене

85.000

39.312

46

32

Услуге ревизије финансијских извјештаја

36.000

35.100

98

Услуге правног заступања

30.000

0

0

5.000

2.717

54

110.000

46.140

42

Здравствене услуге-систематски преглед запослених

20.000

18.660

93

Графичке услуге и услуге коричења

10.000

389

4

Остале непроизводне услуге

20,000

16.478

82

316.000

158.796

50

40.000

36.275

91

Услуге осигурања имовине и лица

19.500

2.238

11

Услуге осигурања службених возила (обавезно и каско)

16.500

2.745

17

36.000

4.983

14

Актуарске услуге
Услуге стручног образовања запослених
(едукације, семинари, симпозијуми и сл.)

550

Трошкови непроизводних услуга

551

Трошкови репрезентације

552

Трошкови премије осигурања

553

Трошкови платног промета

3.000

1.594

51

554

Трошкови чланарина

1.500

1.403

94

Порези за накнаде коришћења вода, накнаде за шуме и
сл.

15.000

13.150

88

15.000

13.150

88

10.000

7.584

76

10.000

7.584

76

Стручна литература и претплата на часописе

20.000

16.077

80

Таксе и друге накнаде

23.500

7.678

33

43.500

23.755

55

0

12.084

-

5.850.000

5.362.911

92

555

Трошкови пореза
Доприноси за запошљавање и професионалну
рехабилитацију инвалида

556

Трошкови доприноса

559

Остали нематеријални трошкови

570

Губици по основу продаје основних средстава
УКУПНО

Из табеларног прегледа је евидентно да су трошкови пословања, углавном остварени у
планираним оквирима.
Трошкови електричне енергије су већи за 1% у односу на планиране трошкове за ове
намјене. Разлог је пресељење једног организационог дијела Банке у нови изнајмљени
пословни простор, у којем се, за разлику од претходног пословног простора, гријање врши
путем електричне енергије.
Трошкови бруто зарада обухватају плату и топли оброк у бруто износу и већи су за 1% у
односу на планиране трошкове.
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Прекорачење трошкова по овом основу је настало као посљедица ангажовања радника по
уговору о раду на одређено вријеме, због повећаног обима посла, а у циљу спровођења
препорука Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске. Да би се спровеле
препоруке, које су се односиле на израду модула за праћење наплате кредита и израде
ануитетних планова за квалитетно аналитичко праћење пласмана, било је потребно
извршити ажурирање свих појединачних пласмана и формирање базе података по
аналитичком принципу, за све исплаћене пласмане у Фонду за развој и запошљавање
Републике Српске, Фонду за развој источног дијела Републике Српске и Фонду становања
Републике Српске. Исплате бруто зарада радницима који су били ангажовани на овим
пословима, по уговору о раду на одређено вријеме, утицале су на повећање трошкова по
овом основу.
Остварени трошкови поштарине су већи за 15% у односу на планиране.
На прекорачење ових трошкова утицало је доношење законских прописа из области
поштанског саобраћаја, по којима се све службене писмоносне пошиљке достављају
искључиво путем јавног поштанског оператера РС. Трошкови за ове намјене планирани су
на основу остварених трошкова у претходном периоду, а поступање у складу са
донесеним законским прописима утицало је на њихово повећање.
Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених су остварени у износу
17.393 КМ. Планирани износ је утврђен на бази остварених показатеља у претходној
години, али је по извршеној процјени од стране овлашћеног актуара, извршено повећање
резервисања за ове намјене за наведени износ. За ове трошкове Банка није остварила
новчани одлив.

4.1.3

Остварена инвестициона улагања

Укупна инвестициона улагања у 2010. години планирана су у износу од 475.500 KM, а
остварена су у износу од 23.147 КМ или 5% од планираног износа.
У наредној табели дата је структура планираних и остварених инвестиционих улагања у
2010. години:
Табела 7: Инвестициона улагања, у КМ
2010. ГОДИНА

СТРУКТУРА УЛАГАЊА
1

2

023

Канцеларијски и остали намјештај

023
023

План

Извршење

3

4

Индекс
5=4/3

425.000

169

0

Рачунарска и остала опрема

40.000

22.978

57

Декоративна опрема

10.000

0

0

475.500

23.147

5

УКУПНО

У структури планираних инвестиционих улагања за 2010. годину, највећи износ од
425.000 КМ био је предвиђен за набавку канцеларијског и осталог намјештаја за нови
пословни простор Банке.
У 2010. години, извршен је пресјек стања изграђености објекта, те је утврђен износ
средстава неопходних за његово стављање у функцију. Такође, вођени су и преговори са
продавцем „Естетика интерпројекат“ д.о.о. Бања Лука о изналажењу могућности за
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споразумним рјешавањем насталог спора закључењем судског поравнања. Поступак по
тужбеним захтјевима Банке и фондова за увођење у посјед купљених пословних простора
и накнаду претрпљене штете отпочео је пред Окружним привредним судом у Бањалуци. У
дијелу разматрања тужбеног захтјева за одређивање мјере обезбјеђења, одржана су четири
рочишта, али Суд још није одлучио о приједлогу за одређивање ове мјере.
Органи Банке донијели су одлуку о ангажовању стручног, независног консултанта који би
пружио сву неопходну помоћ у процесу рјешавања насталог спора. Осим тога, Влада РС, у
својству Скупштине ИРБРС и фондова, донијела је Закључак број: 04/1-012-2-2620/10 од
16.12.2010. године, о даљем поступању по овом питању, те је истим задужила тужиоце,
Банку и фондове, да приступе закључењу судског поравнања које би омогућило улазак у
посјед пословног простора.
Влада РС, на сједници одржаној дана 07.04.2011. године, донијела је Одлуку о условима за
закључење судског поравнања („Службени гласник Републике Српске,“ број: 41/11) којом
је одобрено закључење судског поравнања у предмету рјешавања спора ИРБРС, ФРЗРС и
ФСРС са „Естетика интерпројекат“ д.о.о. Бања Лука, у вези са купопродајом пословних
простора. Поравнање се закључује под сљедећим условима:
- да Банка и фондови финансирају завршне радове на купљеним пословним
просторима;
- да, за додатно финансирање и накнаду штете купцима, продавац пренесе у
власништво Банке и фондова додатни пословни простор, те да купцима призна
износ од 50.000 КМ путем испоруке топлотне енергије;
- да се плаћања врше сукцесивно према привременим ситуацијама на рачуне
подизвођача;
- да рок предаје свих пословних простора, по систему кључ у руке, са употребном
дозволом износи најдуже 120 дана од дана закључења уговора о поравнању;
- да се обезбиједи гаранција за извршење обавеза преузетих судским поравнањем
уписом забиљежбе заложног права на свим просторима (купљени и додатни
пословни простор).6
Независни ревизор7 је изразио позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Инвестиционо-развојне банке а.д. Бања Лука за пословну 2010. годину.
Закључак
Из наведених података о оствареном финансијском пословању евидентно је да је Банка у
2010. години остварила бруто добит у износу од 263.438 КМ, као разлику између укупно
остварених прихода у износу од 5.626.349 КМ и укупно остварених расхода у износу од
5.362.911 КМ. Након издвајања пореза на добит од 21.702 КМ, нето добит износи 241.736
КМ.

6

Судско поравнање број: 57 0 Ps 086795 10 Ps закључено је дана 06.06.2011. године.
Независну ревизију финансијских извјештаја Инвестиционо- развојне банке Републике Српске а.д. Бања
Лука извршио је Deloitte д.о.о. Бања Лука.
7
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4.2 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ И ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА
ЛУКА ЗА 2010. ГОДИНУ
Законом о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске,“ број: 56/06) уређује се оснивање, правни статус, дјелатности и начин
управљања Фондом за развој и запошљавање Републике Српске (у даљем тексту: Фонд).
Фонд је уписан у судски регистар Основног суда у Бања Луци, дана 16.10.2007. године.
Управљање Фондом врши Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
(у даљем тексту: Банка).
Основна дјелатност Фонда је имплементација развојних пројеката кроз: одобравање и
пласирање средстава на кредитној или грант основи, улагање у хартије од вриједности
емитената из Републике Српске, прибављање средстава са домаћег и међународног
финансијског тржишта, додјелу средстава малим и средњим предузећима и
предузетницима и друго кредитно и финансијско посредовање.
Финансијски план Фонда за развој и запошљавање Републике Српске за 2010. годину
усвојила је Управа Банке, у надлежности Управног одбора Фонда, Одлуке број: 02-УОФ355/10, од 23.04. 2010. године и 02-УОФ-1011/10, од 28.12.2010. године, са сљедећим
елементима:
- укупно планирани пословни приходи ................................. 7.200.000 КМ
- укупно планирани пословни расходи .................................. 2.786.787 КМ
У 2010. години, Фонд је остварио укупне пословне приходе у износу од 8.043.358 КМ и
укупне пословне расходе у износу од 2.621.419 КМ, односно остварена је бруто добит у
износу од 5.421.939 КМ.
У текстуалном дијелу слиједи објашњење појединих категорија планираних и остварених
пословних прихода и расхода за 2010. годину, а у табеларном дијелу дат је синтетички и
аналитички приказ планираних и остварених пословних прихода и расхода који су
разврстани у складу са Контним оквиром за предузећа и задруге.

4.2.1

Остварени пословни приходи

У 2010. години, Фонд је остварио укупне пословне приходе у износу од 8.043.358 КМ и
већи су за 12% од планираног износа.
Пословни приходи Фонда обухватају: приходе од камата на пласирана средства на
кредитној основи, приходе од пласмана у ХоВ, финансијске приходе и добитке по основу
продаје обвезница.
Структура планираних и остварених пословних прихода приказана је у сљедећој табели:
Табела 8: Структура пословних прихода, у КМ
кто

ВРСТА ПРИХОДА

1

2

2010. година
План

Извршење

3

4

Индекс
5=4/3

Камате од пласмана општинама

855.000

919.587

108

Камате од пласмана микрокредитним организацијама

600.000

658.179

110

36

Камате од пласмана за почетне пословне активности

32.000

32.598

102

Камате од пласмана за микробизнис у пољопривреди

248.000

249.025

100

4.143.000

4.289.374

104

659.000

667.897

101

600

2.251

375

6.537.600

6.818.911

104

Камате од пласмана за предузетнике и предузећа
Камате од пласмана за пољопривреду
Камате од пласмана за незапослене демобилисане борце
661

Приход од каматa на пласирана средства

661

Приходи од пласмана у ХоВ

490.000

962.554

196

661

Финансијски приходи

170.000

259.688

153

669

Добици по основу продаје обвезница

2.400

2.205

92

7.200.000

8.043.358

112

УКУПНО

У структури укупних прихода највећи износ од 6.818.911 КМ или 85% од укупних
прихода су приходи од камата на пласирана средства на кредитној основи.
Због објективног кашњења са почетком пласирања средстава и великог интересовања
потенцијалних крајњих корисника, план пласмана путем зајмова за незапослене
демобилисане борце ВРС испуњен је са 120,9% што је утицало и на висину остварених
прихода од камата по овој категорији кредитних производа Банке. Међутим, иако су
планирани приходи од камата премашени за 275%, у апсолутном износу то је само 1.651
КМ.
Приходи од пласираних средстава у хартије од вриједности планирани су у износу од
490.000 КМ, а обухватају приходе од камата по основу ХоВ са фиксним роком доспјећа.
Остварени приходи по овом основу износе 962.554 КМ и већи су за 96% од планираног
износа.
У власништву Фонда, на дан 31.12.2010. године, налазе се обвезнице емитената- јединице
локалне самоуправе: Градишка, Шамац, Бијељина, Брод, Котор Варош и Србац.
Финансијски приходи обухватају приходе од камата на орочена средства, приходе од
камата на депозите по виђењу и приходе од затезних камата и накнада на повучена, а
непласирана средства. Остварени су у износу од 259.688 КМ и већи су за 53% од
планираних.

4.2.2

Остварени пословни расходи

Укупно остварени пословни расходи у 2010. години износе 2.621.419 КМ и мањи су за 6%
од планираног износа.
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Табела 9: Структура пословних расхода, у КМ
кто

ВРСТА ТРОШКОВА

1

2

2010. година
План

Извршење

3

4

Индекс
5=4/3

Канцеларијски материјал

1.500

0

0

Трошкови материјала

1.500

0

0

Електрична и топлотна енергија

5.000

0

0

513

Трошкови горива и енергије

5.000

0

0

520

Трошкови бруто зарада (плата и топли оброк)

63.000

62.446

99

Накнада трошкова за службена путовања

5.000

0

0

Накнада трошкова за превоз

2.000

1.680

84

Остала лична примања

8.600

1.214

14

15.600

2.894

19

Услуге фиксне телeфоније

2.000

0

0

Услуге мобилне телефоније

1.800

1.673

93

0

0

0

512

529

Остали лични расходи у бруто износу

Услуге интернета
531

Трошкови ПТТ услуга

3.800

1.673

44

532

Трошкови текућег одржавања основних средстава

2.000

102

5

533

Трошкови закупа канцеларијског простора

6.000

5.128

85

539

Трошкови комуналних услуга

1.500

0

0

540

Трошкови амортизације

45.000

36.247

81

541

Трошкови дугорочних резервисања

100.000

444.969

445

Трошкови ревизије

15.000

14.040

94

Трошкови правног заступања

20.000

0

0

1.698.387

1.561.534

92

Сервисни трошкови по кредитима WB

600.000

414.070

69

Трошкови берзанских посредника

100.000

21.660

22

3.500

0

0

10.000

184

2

2.446.887

2.011.488

82

Накнада за управљање

Трошкови стручног усавршавања
Остале непроизводне услуге
550

Трошкови непроизводних услуга

38

551

Трошкови репрезентације

2.000

1.738

87

552

Трошкови осигурања имовине и лица

10.000

0

0

553

Трошкови платног промета

15.000

3.057

20

8.000

8.860

111

0

0

0

Трошкови пореза

8.000

8.860

111

Стручна литература и часописи

1.500

911

61

60.000

24.758

41

61.500

25.669

42

0

17.148

-

2.786.787

2.621.419

94

Порези за накнаде коришћења вода, накнаде за
шуме
Републичке и комуналне таксе
555

Таксе и друге накнаде
559

Остали нематеријални трошкови

562

Негативне курсне разлике
УКУПНО

У наредном тексту слиједи објашњење за поједине, значајније ставке остварених расхода
у 2010. години:
Накнада за управљање Фондом остварена је у износу од 1.561.534 КМ и мања је за 8% у
односу на планиран износ. Мањи расходи по овом основу резултат су начина обрачуна
накнаде за управљање, јер се обрачун аконтације накнаде за управљање врши
пропорционално планираним приходима фондова, односно годишња накнада за
управљање фондовима утврђује се на бази планских показатеља, а на крају пословне
године врши се корекција у складу са оствареним расходима Банке и оствареним
приходима фондова. Банка је у 2010. години остварила знатно мање укупне расходе од
планираних, што је утицало на израду корекције аконтативног обрачуна накнаде за
управљање и смањење обавеза Фонда према Банци, по овом основу.
Из табеларног прегледа је видљиво да су трошкови пословања Фонда, углавном остварени
у границама планираних трошкова. Прекорачење планираних трошкова је евидентно код
трошкова дугорочног резервисања и трошкова пореза.
Трошкови дугорочног резервисања представљају резервисања за ризике и могуће губитке
по основу дугорочних финансијских пласмана. Велико одступање остварених и
планираних трошкова дугорочног резервисања настало је као посљедица формирања
резервисања за пласирана средства преко више пословних банака. Трошкови за ове
намјене планирани су на бази остварених трошкова у претходном периоду, када су, по
препоруци Центра за управљање ризицима, извршена резервисања само за средства која
су била пласирана преко једне пословне банке. На дан 31.12.2010. године, по препоруци
Центра за управљање ризицима, извршена су резервисања за средства пласирана преко
три пословне банке, што је утицало на велико повећање ових трошкова у апсолутном
износу. За ове трошкове Фонд није остварио новчани одлив.
Трошкови пореза обухватају накнаде за шуме, воде и противпожарну заштиту. Већина
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трошкова пореза је у директно пропорционалној вези са оствареним приходима, односно
ови трошкови се обрачунавају у процентуалном износу од остварених прихода. С обзиром
да су у 2010. години остварени укупни приходи већи од планираних, дошло је до
прекорачења трошкова по овом основу за 860 КМ или 11%.
Планирани трошкови који се односе на електричну и топлотну енергију као и трошкови
комуналних услуга нису реализовани, јер се оцијенило да је ове трошкове проузроковала
Банка, а не Фонд, па су у складу са Закључком Управе Инвестиционо-развојне банке
Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 02-602/09 од 10.09.2009. године, пренесени на
терет трошкова Банке.
Независни ревизор8 је изразио мишљење са резервом о финансијским извјештајима
Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука за пословну 2010.
годину.
Закључак
Из наведених података о финансијском пословању Фонда евидентно је да је Фонд, у
извјештајном периоду, остварио бруто добит у износу од 5.421.939 КМ, као разлику
између остварених укупних прихода у износу од 8.043.358 КМ и остварених укупних
расхода у износу од 2.621.419 КМ. Након издвајања пореза на добит у висини од 464.470
КМ, остварена је нето добит у висини од 4.957.469 КМ.

4.3 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА
СТАНОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА ЗА 2010.
ГОДИНУ
Законом о Фонду становања Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 56/06) уређује се оснивање, правни статус, дјелатност и начин управљања Фондом
становања Републике Српске (у даљем тексту: Фонд).
Фонд је уписан у судски регистар Основног суда у Бања Луци, дана 27.06.2007. године.
Управљање Фондом врши Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
(у даљем тексту: Банка).
Основна дјелатност Фонда је прикупљање и пласирање финансијских средстава за
стамбене потребе грађана.
Финансијски план Фонда становања Републике Српске за 2010. годину усвојила је Управа
Банке, у надлежности Управног одбора Фонда, Одлуке број: 02-УОФ-353/10, од
23.04.2010. године и 02-УОФ-1020/10, од 28.12.2010. године, са сљедећим елементима:
- укупно планирани пословни приходи ................................ 4.900.000 КМ
- укупно планирани пословни расходи ................................. 1.737.247 КМ
У 2010. години, Фонд је остварио укупне пословне приходе у износу од 5.016.487 КМ и
укупне пословне расходе у износу од 1.201.307 КМ, односно остварена је бруто добит у
висини од 3.815.180 КМ.
У текстуалном дијелу слиједи објашњење појединих категорија планираних и остварених
8

Независну ревизију финансијских извјештаја Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања
Лука извршио је Deloitte д.о.о. Бања Лука.
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пословних прихода и расхода за 2010. годину, а у табеларном дијелу дат је синтетички и
аналитички приказ планираних и остварених пословних прихода и расхода који су
разврстани у складу са Контним оквиром за предузећа и задруге.

4.3.1

Остварени пословни приходи

У 2010. години, Фонд је остварио укупне пословне приходе у износу од 5.016.487 КМ који
су већи за 116.487 КМ или 2% од планираног износа.
Табела 10: Струкура пословних прихода, у КМ
кто

ВРСТА ПРИХОДА

1

2

2010. година

661

Приходи од камата на пласирана средства
на кредитној основи

661
651, 659
дио 661,
670

План

Извршење

3

4

Индекс
5=4/3

4.380.000

4.418.840

101

Финансијски приходи

320.000

338.360

106

Остали приходи (закупнина државних
станова, затезна камата)

200.000

259.287

130

4.900.000

5.016.487

102

УКУПНО

Приходи од камата на пласирана средства на кредитној основи су остварени у износу од
4.418.840 КМ и већи су за 1% од планираних. Ови приходи чине 88% укупно остварених
прихода.
Приходи од камата по основу орочених средстава и депозита по виђењу остварени су
износу од 338.360 КМ и већи су за 6% од планираног износа.
Остали приходи остварени су у износу од 259.287 КМ, а обухватају: приходе по основу
затезних камата за неблаговремено плаћање откупљених станова, приходи од провизија на
непласирана средства зајма од стране пословних банака, приходи од наплате дијела
судских трошкова и такса по рјешењима суда за тужене дужнике, као и приходи Фонда од
закупнина неприватизованих станова. У структури укупно остварених прихода, ови
приходи учествују са 5%.

4.3.2

Остварени пословни расходи

Укупно остварени расходи Фонда, у 2010. години, износе 1.201.307 КМ и мањи су за 31%
од планираног износа.
У сљедећој табели дата је структура планираних и остварених расхода:
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Табела 11: Структура пословних расхода, у КМ
кто

ВРСТА ТРОШКОВА

1

2

2010. година
План

Извршење

3

4

Индекс
5=4/3

Канцеларијски материјал

1.000

0

0

Трошкови материјала

1.000

0

0

Гориво и мазиво за службена возила

1.000

0

0

Електрична и топлотна енергија

3.000

0

0

513

Трошкови горива и енергије

4.000

0

0

520

Трошкови бруто зарада (плата и топли оброк)

63.000

62.743

99

Накнаде трошкова за службена путовања

5.000

0

0

Накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају

1.000

553

55

55.000

17.183

31

8.600

1.214

14

69.600

18.950

27

Услуге фиксне телeфоније

2.000

0

0

Услуге мобилне телефоније

1.800

1.732

96

531

Трошкови ПТТ услуга

3.800

1.732

46

532

Трошкови текућег одржавања основних
средстава

1.500

0

0

533

Трошкови закупа пословног простора

10.000

0

0

540

Трошкови амортизације

100.000

17.271

17

549

Трошкови дугорочних резервисања

60.000

0

0

20.000

18.720

94

1.155.847

973.822

84

100.000

51.999

52

3.500

0

0

10.000

130

1

1.289.347

1.044.671

81

512

Уговори о повременим и привременим
пословима-бруто
Остала лична примања
529

Остали лични расходи у бруто износу

Трошкови ревизије
Накнада за управљање
Услуге правног заступања
Трошкови стручног усавршавања
Остале непроизводне услуге
550

Трошкови непроизводних услуга

551

Трошкови репрезентације

2.000

0

0

552

Трошкови осигурања имовине и лица

5.000

0

0
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553

554

Трошкови платног промета

4.000

1.765

44

Чланарине (Привредна комора и сл.)

1.500

1.026

68

Трошкови чланарина

1.500

1.026

68

Порези за накнаде коришћења вода, накнаде
за шуме и сл.

6.000

5.530

92

0

0

0

Трошкови пореза

6.000

5.530

92

Трошкови доприноса (привремени и повремени
послови)

5.000

0

0

Трошкови доприноса

5.000

0

0

Стручна литература

1.000

651

65

500

441

88

100.000

45.220

45

101.500

46.312

46

0

187

-

10.000

1.120

11

10.000

1.120

11

1.737.247

1.201.307

69

Комунална и републичка такса
555

556

Часописи
Таксе и друге накнаде
559
570,576

Остали нематеријални трошкови
Неотписана вриједност опреме и мањкови
Трошкови судских и других спорова

579

Остали расходи

УКУПНО

Из табеларног прегледа је евидентно да су сви трошкови пословања Фонда остварени у
границама планираних трошкова.
У наредном тексту слиједи објашњење за поједине, значајније ставке остварених расхода
у 2010. години:
Накнада за управљање Фондом остварена је у износу од 973.822 КМ и мања је за 16% у
односу на планирани износ. Мањи расходи по овом основу резултат су начина обрачуна
накнаде за управљање, јер се обрачун аконтације накнаде за управљање врши
пропорционално планираним приходима фондова, односно годишња накнада за
управљање фондовима утврђује се на бази планских показатеља, а на крају пословне
године врши се корекција у складу са оствареним расходима Банке и оствареним
приходима фондова.
Банка је, у 2010. години, остварила знатно мање укупне расходе од планираних, што је
утицало на израду корекције аконтативног обрачуна накнаде за управљање и смањење
обавеза Фонда према Банци, по овом основу.
Планирани трошкови који се односе на закуп пословног простора, електричну и топлотну
енергију нису реализовани, јер су у складу са Закључком Управе Инвестиционо-развојне
43

банке Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 02-602/09, од 10.09.2009. године, пренесени
на расходе Банке.
Независни ревизор9 је изразио мишљење са резервом о финансијским извјештајима
Фонда становања Републике Српске а.д. Бања Лука за пословну 2010. годину.
Закључак
Из наведених података о оствареном финансијском пословању евидентно је да је Фонд у
2010. години остварио бруто добит у износу од 3.815.180 КМ, као разлику између укупно
остварених прихода у износу од 5.016.487 КМ и укупно остварених расхода у износу од
1.201.307 КМ. Након издвајања пореза на добит од 347.701 КМ, нето добит износи
3.467.479 КМ.

4.4 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ИСТОЧНОГ ДИЈЕЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.
ЛУКАВИЦА ЗА 2010. ГОДИНУ
Законом о Фонду за развој источног дијела Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске,“ број: 52/07) уређује се оснивање, правни статус, дјелатности и начин
управљања Фондом за развој источног дијела Републике Српске а.д. Лукавица (у даљем
тексту: Фонд).
Фонд је уписан у судски регистар Основног суда у Сокоцу, дана 19.10.2007. године.
Циљ оснивања Фонда је подршка развојним пројектима у источном дијелу Републике
Српске, а у вези са: повећањем запослености и подршком функционисању тржишта рада,
подстицањем производње и извоза, подстицањем пољопривредне производње,
подстицањем туризма, подстицањем оснивања и развоја малих и средњих предузећа,
побољшањем постојећих и изградњом нових инфраструктурних објеката, руралним
развојем и подстицањем увођења европских стандарда у постојеће привредне субјекте.
Да би се остварили наведени циљеви, Фонд учествује у остваривању развојних пројеката
кроз: одобравање и пласирање средстава на кредитној основи, улагањем у хартије од
вриједности емитената из источног дијела Републике Српске и прибављањем средстава са
домаћег и међународног финансијског тржишта.
Управљање Фондом врши Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
(у даљем тексту: Банка).
Финансијски план Фонда за развој источног дијела Републике Српске за 2010. годину
усвојила је Управа Банке, у надлежности Управног одбора Фонда, Одлуке број: 02-УОФ358/10, од 23.04. 2010. године и 02-УОФ-1023/10, од 28.12.2010. године, са сљедећим
елементима:
- укупно планирани пословни приходи ................................ 2.200.000 КМ
- укупно планирани пословни расходи .................................... 763.952 КМ
У 2010. години, Фонд је остварио укупне пословне приходе у износу од 2.227.786 КМ и
укупне пословне расходе у износу од 667.655 КМ, односно остварена је бруто добит у
износу од 1.560.131 КМ.
9

Независну ревизију финансијских извјештаја Фонда становања Републике Српске а.д. Бања Лука извршио
је Deloitte д.о.о. Бања Лука.
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У текстуалном дијелу слиједи објашњење појединих категорија планираних и остварених
пословних прихода и расхода за 2010. годину, а у табеларном дијелу дат је синтетички и
аналитички приказ планираних и остварених пословних прихода и расхода који су
разврстани у складу са Контним оквиром за предузећа и задруге.

4.4.1

Остварени пословни приходи

У 2010. години, Фонд је остварио укупне пословне приходе у износу од 2.227.786 КМ и
већи су за 1% од планираног износа.
Пословни приходи Фонда обухватају: приходе од камата на пласирана средства на
кредитној основи, приходе од пласмана у ХоВ и финансијске приходе.
У наредној табели дата је структура планираних и остварених пословних прихода:
Табела 12: Структура пословних прихода, у КМ
кто

ВРСТА ПРИХОДА

1

2

2010. година
План

Извршење

3

4

Индекс
5=4/3

Камате од пласмана јединицама локалне
самоуправе

198.000

203.142

103

Камате од пласмана за почетне пословне
активности

3.700

3.721

101

47.000

47.201

100

1.160.000

1.134.942

98

156.000

156.653

100

Камате од пласмана за откуп потраживања

0

0

0

Камате од стамбених пласмана

0

224

-

1.564.700

1.545.883

99

Камате од пласмана у муниципалне обвезнице

9.300

10.776

116

661

Приходи од пласираних средстава у ХоВ

9.300

10.776

116

661

Финансијски приходи

626.000

671.127

107

2.200.000

2.227.786

101

Камате од пласмана за микробизнис у
пољопривреди
Камате од пласмана за предузетнике и предузећа
Камате од пласмана за пољопривреду

661

Приходи од пласираних средстава на кредитној
основи

УКУПНО

У структури укупних остварених прихода, највећи износ од 1.545.883 КМ или 69% су
приходи од камата на пласирана средства на кредитној основи.
Приходи од пласираних средстава у хартије од вриједности обухватају приходе од камата
по основу ХоВ са фиксним роком доспјећа. Остварени су у износу од 10.776 КМ и већи су
за 16% од планираних. У власништву Фонда, на дан 31.12.2010. године, налазе се
обвезнице Општине Источни Стари Град и обвезнице емитента „Планинско добро“
Невесиње.
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Финансијски приходи обухватају приходе од камата на орочена средства, приходе од
камата на депозите по виђењу и приходе од затезних камата и накнада на повучена, а
непласирана средства. Остварени су у износу од 671.127 КМ и већи су за 7% од
планираних.

4.4.2

Остварени пословни расходи

Укупно остварени пословни расходи у 2010. години износе 667.655 КМ и мањи су за 13%
од планираног износа.
У наредној табели приказана је структура планираних и остварених расхода за 2010.
годину:
Табела 13: Структура пословних расхода, у КМ
кто

ВРСТА ТРОШКОВА

1

2

2010. година
План

Извршење

3

4

Индекс
5=4/3

Канцеларијски материјал

1.000

0

0

Трошкови материјала

1.000

0

0

Електрична енергија, гријање, вода

1.200

426

36

513

Трошкови горива и енергија

1.200

426

36

520

Трошкови бруто зарада (плата и топли оброк)

56.000

55.331

99

512

Накнада трошкова за службена путовања

529

12.000

8.593

72

Накнада трошкова за превоз у јавном саобраћају

1.000

1.028

103

Услуге по уговорима о дјелу

2.000

1.956

98

Остала лична примања

8.600

1.214

14

23.600

12.791

54

Услуге фиксне телeфоније

1.500

255

17

Услуге мобилне телефоније

1.800

1.683

93

500

351

70

3.800

2.289

60

0

0

0

300

15

5

50.000

137.893

276

6.000

5.850

98

Остали лични расходи у бруто износу

Услуге интернета
531

Трошкови ПТТ услуга

533

Tрошкови закупа

540

Трошкови амортизације

541

Трошкови резервисања за пласирана средства
Трошкови ревизије
Трошкови правног заступања
Накнада за управљање
Трошкови берзанских посредника
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20.000

0

0

518.952

432.488

83

50.000

2.526

5

Трошкови стручног усавршавања

3.500

0

0

Остале непроизводне услуге

6.800

54

1

605.252

440.918

73

2.000

65

3

500

427

85

3.000

2.546

85

0

0

0

Трошкови пореза

3.000

2.546

85

Стручна литература и часописи

1.300

351

27

16.000

14.603

91

17.300

14.954

86

763.952

667.655

87

550

Трошкови непроизводних услуга

551

Трошкови репрезентације

554

Трошкови платног промета
Порези за накнаде коришћења вода, накнаде за
шуме и сл.
Комунална и републичка такса

556

Таксе и друге накнаде
559

Остали нематеријални трошкови
УКУПНО

У наредном тексту слиједи објашњење за поједине, значајније ставке остварених расхода
у 2010. години:
Накнада за управљање Фондом остварена је у износу од 432.488 КМ и мања је за 17% у
односу на планиран износ. Мањи расходи по овом основу резултат су начина обрачуна
накнаде за управљање, јер се обрачун аконтације накнаде за управљање врши
пропорционално планираним приходима фондова, односно годишња накнада за
управљање фондовима утврђује се на бази планских показатеља, а на крају пословне
године врши се корекција у складу са оствареним расходима Банке и оствареним
приходима фондова.
Банка је, у 2010. години, остварила знатно мање укупне расходе од планираних, што је
утицало на израду корекције аконтативног обрачуна накнаде за управљање и смањење
обавеза Фонда према Банци, по овом основу.
Из табеларног прегледа је видљиво да су трошкови пословања Фонда, углавном остварени
у планираним оквирима. Прекорачење планираних трошкова је евидентно код трошкова
дугорочног резервисања.
Трошкови дугорочног резервисања представљају резервисања за ризике и могуће губитке
по основу дугорочних финансијских пласмана. Остварени су у износу од 137.893 КМ и
већи су за 176% од планираног износа. Велико одступање остварених и планираних
трошкова дугорочног резервисања настало је као посљедица формирања резервисања за
пласирана средства преко више пословних банака. Трошкови за ове намјене планирани су
на бази остварених трошкова у претходном периоду, када су, по препоруци Центра за
управљање ризицима, извршена резервисања само за средства која су била пласирана
преко једне пословне банке. На дан 31.12.2010. године, по препоруци Центра за
управљање ризицима, извршена су резервисања за средства пласирана преко три пословне
банке, што је утицало на велико повећање ових трошкова у апсолутном износу. За ове
трошкове Фонд није остварио новчани одлив.
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Трошкови накнада за превоз у јавном саобраћају већи су за 3% од планираног износа, али
посматрано у апсолутном износу наведено прекорачење представља минимално
одступање од планом утврђеног износа.
Независни ревизор10 је изразио позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Фонда за развој источног дијела Републике Српске а.д. Лукавица за пословну 2010.
годину.
Закључак
Из наведених података о оствареном финансијском пословању евидентно је да је Фонд, у
2010. години, остварио бруто добит у износу од 1.560.131 КМ, као разлику између
остварених укупних прихода од 2.227.786 КМ и остварених укупних расхода од 667.655
КМ. Након издвајања пореза на добит у висини од 117.232 КМ, остварена је нето добит у
износу од 1.442.899 КМ.

4.5 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА ЗА
РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА ЗА 2010.
ГОДИНУ
Законом о Фонду за реституцију Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске,“ број: 56/06) уређује се оснивање, правни статус, дјелатности и начин управљања
Фондом за реституцију Републике Српске (у даљем тексту: Фонд).
Фонд је уписан у судски регистар Основног суда у Бања Луци, дана 08.06.2007. године.
Управљање Фондом врши Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
(у даљем тексту: Банка).
Финансијски план Фонда за реституцију Републике Српске за 2010. годину усвојила је
Управа Банке, у надлежности Управног одбора Фонда, Одлуке број: 02-УОФ-359/10, од
23.04.2010. године и 02-УОФ-1014/10, од 28.12.2010. године, са сљедећим елементима:
- укупно планирани пословни приход ................................. 4.200.000 КМ
- укупно планирани пословни расходи ................................. 2.278.536 КМ
У 2010. години, Фонд је остварио укупне пословне приходе у износу од 5.903.894 КМ и
укупне пословне расходе у износу од 1.441.552 КМ, односно остварена је бруто добит у
износу од 4.462.342 КМ.
У текстуалном дијелу слиједи објашњење појединих категорија планираних и остварених
пословних прихода и расхода за 2010. годину, а у табеларном дијелу дат је синтетички и
аналитички приказ планираних и остварених пословних прихода и расхода, разврстаних
по контном оквиру за инвестиционе фондове.

4.5.1

Остварени пословни приходи

У 2010. години, Фонд је остварио укупне пословне приходе у износу од 5.903.894 КМ.
Пословни приходи Фонда обухватају: приходе од дивиденде, приходе од камата по основу
хартија од вриједности, реализоване добитке од продаје хартија од вриједности и
финансијске приходе.
10

Независну ревизију финансијских извјештаја Фонда за развој источног дијела Републике Српске а.д.
Лукавица извршио је Deloitte д.о.о. Бања Лука.
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У структури укупних прихода највећи износ од 4.691.088 КМ или 79% су приходи од
дивиденде.
У наредној табели дата је структура планираних и остварених пословних прихода:
Табела 14: Структура пословних прихода, у КМ
група
рачуна

Структура

1

2

700
701,702

2010. година

Приходи од дивиденде
Приход од камата по основу ХоВ

710

Реализовани добици на продаји ХоВ

730

Финансијски приходи
УКУПНО

Индекс

План

Извршење

3

4

3.200.000

4.691.088

146

370.000

455.587

123

85.000

84.797

100

545.000

672.422

123

4.200.000

5.903.894

140

5=4/3

Приходи од дивиденде су већи за 46% од планираних прихода по овом основу, а највећи
износ од 3.954.237 КМ остварен је од Телекома Српске а.д. Бања Лука.
Приходи од камата по основу хартија од вриједности обухватају приходе по основу
хартија од вриједности са фиксним роком доспјећа. У власништву Фонда, на дан
31.12.2010. године, налазе се обвезнице старе девизне штедње Републике Српске,
обвезнице општина Градишка, Кнежево, Србац, обвезнице Града Бања Луке, Балкан
Инвестмент банке а.д. Бања Лука и предузећа Фармланд а.д. Нова Топола. Од укупно
остварених прихода од камата на обвезнице у износу од 455.587 КМ или 123% од
планираног износа, највише прихода остварено је од камата на обвезнице Оштине
Лакташи, у износу од 253.039 КМ и Града Бања Луке, у износу од 134.932 КМ.
У складу са важећим законским прописима, реализовани добици на продаји хартија од
вриједности настају као резултат продаје акција из портфеља Фонда по цијени која је
виша од њихове набавне вриједности. За набавку акција из портфеља Фонда нису
остварени одливи новчаних средстава. Набавна вриједност акција утврђена је у складу са
Уредбом о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда
Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске, а на основу Извјештаја
ЦРХОВ из фебруара 2007. године.
Реализовани добици на продаји хартија од вриједности остварени су у износу од 84.797
КМ што је готово једнако планираном износу.
Финансијски приходи највећим дијелом представљају инвестирање слободних новчаних
средстава Фонда код пословних банака (камате на орочена средства) и камате на депозите
по виђењу. Ови приходи су већи за 23% од планираног износа.

4.5.2

Остварени пословни расходи

Укупни пословни расходи су остварени у износу од 1.441.552 КМ и мањи су за 37% од
планом утврђеног износа.
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Табела 15: Структура пословних расхода, у КМ
група
рачуна

Структура

1

2

2010. година
План

Извршење

3

4

Индекс
5=4/3

600

Накнада за управљање

990.726

1.146.145

116

601

Трошкови куповине и продаје ХоВ

100.000

25.598

26

Tрошкови бруто зарада

64.000

63.990

100

Остала лична примања

9.460

1.214

13

Накнада за превоз

1.100

507

46

603

Бруто примања запослених

74.560

65.711

88

604

Трошкови екстерне ревизије

16.000

15.795

99

605

Накнада депозитару

35.000

34.550

99

606

Трошкови банкарских услуга

650

342

53

Накнаде трошкова за службена путовања

5.000

163

3

Трошкови телефона

1.800

1.474

82

500

224

45

Стручна литература

1.000

490

49

Трошкови стручног усавршавања

3.500

300

9

Tрошкови репрезентације

2.000

947

47

20.000

0

0

8.000

8.400

105

10.800

0

0

9.000

8.145

91

61.600

20.143

33

Часописи

Трошкови правног заступања
Tаксе и друге накнаде
Закупнина
Остали расходи
609

Остали дозвољени расходи Фонда

610

Реализовани губици од улагања

1.000.000

133.268

13

УКУПНО

2.278.536

1.441.552

63

Из табеларног прегледа је видљиво да су трошкови пословања Фонда, углавном остварени
у границама планираних трошкова. Прекорачење планираних трошкова је евидентно код
трошкова за накнаду за управљање и трошкова за таксе и друге накнаде.
Посматрано у апсолутним и процентуалним износима, највеће прекорачење остварено је
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код накнаде за управљање, која је већа 16% од планираног износа.
Одступање оствареног од планираног износа накнаде за управљање резултат је начина
обрачуна накнаде за управљање и чињенице да је Фонд у 2010. години остварио знатно
веће приходе од планираних. Обрачун аконтације накнаде за управљање фондовима врши
се пропорционално планираним приходима фондова, односно годишња накнада за
управљање фондовима утврђује се на бази планских показатеља, а на крају пословне
године врши се корекција у складу са оствареним расходима Банке и оствареним
приходима фондова (Одлука Владе Републике Српске, број: 04/1-012-1401/08, од
12.06.2008. године). С обзиром да је Фонд остварио знатно веће приходе од планираних,
повећано је партиципирање Фонда у укупним расходима Банке, што је утицало на
повећање расхода по овом основу.
Независни ревизор11 је изразио позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука за пословну 2010. годину.
Закључак
Из наведених података о оствареном финансијском пословању евидентно је да је Фонд
остварио бруто добит у износу од 4.462.342 КМ, као разлику између укупно остварених
прихода у износу од 5.903.894 КМ и укупно остварених расхода у износу од 1.441.552 КМ.
Остварена бруто добит једнака је нето добити, јер је Фонд остварио највише прихода од
дивиденде, који по законским прописима, не подлијежу опорезивању.

4.6 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АКЦИЈСКОГ
ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА ЗА 2009. ГОДИНУ
Aкцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Фонд) формирала је
Влада Републике Српске на основу Закона о Акцијском фонду Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске,“ број: 56/06 и 1/07). У портфељу Фонда су акције
и удјели предузећа, банака и осигуравајућих друштава, које, на дан 22.6.2006. године,
чине државни капитал у Републици Српској.
Управљање Фондом подразумијева управљање портфељом хартија од вриједности у циљу
очувања и увећања реалне вриједности капитала и унапређења нивоа ефикасности рада
финансијских институција.
Акцијским Фондом Републике Српске управља Инвестиционо-развојна банка Републике
Српске (у даљем тексту: Банка).
Финансијски план Акцијског фонда Републике Српске за 2010. годину усвојила је Управа
Банке, у надлежности Управног одбора Фонда, Одлуке број: 02-УОФ-351/10, од
23.04.2010. године и 02-УОФ-1017/10, од 28.12.2010. године, са сљедећим елементима:
- укупно планирани пословни приходи ................................. 6.300.000 КМ
- укупно планирани пословни расходи .................................. 2.762.789 КМ
У 2010. години, Фонд је остварио укупне пословне приходе у износу од 6.405.144 КМ и
укупне пословне расходе у износу од 1.391.650 КМ, односно остварена је бруто добит у
износу од 5.013.494 КМ.
11

Независну ревизију финансијских извјештаја Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
извршио је Deloitte д.о.о. Бања Лука.
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У текстуалном дијелу слиједи објашњење појединих категорија планираних и остварених
пословних прихода и расхода за 2010. годину, а у табеларном дијелу дат је синтетички и
аналитички приказ планираних и остварених пословних прихода и расхода, који су
разврстани по контном оквиру за инвестиционе фондове.

4.6.1

Остварени пословни приходи

У 2010. години, Фонд је остварио укупне приходе у износу од 6.405.144 КМ или 102% од
планираног износа.
Пословни приходи Фонда обухватају: приходе од дивиденде, приходе од камата по основу
хартија од вриједности и финансијске приходе.
У структури укупних прихода највећи износ од 5.874.682 КМ или 92% су приходи од
дивиденде.
У наредној табели приказана је структура планираних и остварених пословних прихода:
Табела 16: Структура пословних прихода, у КМ
група
конта

Опис

1

2

700

2010. година

Приходи од дивиденде

701 и 702

Приходи од камата по основу ХоВ

709

Остали пословни приходи

730

Финансијски приходи
УКУПНО

План

Извршење

3

4

Индекс
5=4/3

6.000.000

5.874.682

98

33.000

36.843

112

2.000

1.982

99

265.000

491.637

186

6.300.000

6.405.144

102

Остварени приходи од дивиденде мањи су за 2% од планираних прихода по овом основу.
Истовремено, највећи износ од 5.561.677 КМ остварен је од предузећа Електропривреда
Републике Српске а.д. Требиње и 214.345 КМ од Телекома Српске а.д. Бања Лука.
Приходи од камата по основу хартија од вриједности обухватају приходе од камата и
амортизација премија (дисконта) по основу хартија од вриједности са фиксним роком
доспјећа. Остварени су у износу од 36.843 КМ или 112% од планираног износа. Фонд je,
на дан 31.12.2010. године, у власништву обвезница: старе девизне штедње Републике
Српске, општина Лакташи, Градишка, Србац и Кнежево и пословних субјеката
„Фармланд“ а.д. Нова Топола и Балкан Инвестмент банка а.д. Бања Лука. С обзиром да је
највећи дио обвезница купљен пред крај извјештајног периода много већи приходи по
овом основу се очекују у наредном периоду.
Финансијски приходи највећим дијелом представљају инвестирање слободних новчаних
средстава Фонда код пословних банака (камате на орочена средства) и камате на депозите
по виђењу. Остварени су у износу од 491.637 КМ и већи су за 86% у односу на планиране.

4.6.2

Остварени пословни расходи

Укупни пословни расходи су остварени у износу од 1.391.650 КМ и мањи су за 50% од
планом утврђеног износа.
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Табела 17: Структуа пословних расхода, у КМ
група
рачуна

Структура

1

2

2010. година

600

Накнада за управљање

601

Трошкови куповине и продаје улагања

План

Извршење

3

4

Индекс
5=4/3

1.486.089

1.243.454

84

100.000

19.737

20

Tрошкови бруто зарада

56.000

43.958

78

Остала лична примања

8.600

1.214

14

Накнада за превоз

1.000

960

96

603

Бруто примања запослених

65.600

46.132

70

604

Трошкови екстерне ревизије

25.000

24.570

18

605

Накнада депозитару

35.000

34.551

99

606

Трошкови банкарских услуга

500

467

94

Накнаде трошкова за службена путовања

5.000

281

6

Трошкови телефона

1.800

672

37

300

0

0

Стручна литература

1.000

351

35

Трошкови стручног усавршавања

3.500

300

9

Трошкови репрезентације

2.000

0

0

20.000

0

0

Tаксе и друге накнаде

8.000

8.710

109

Остали расходи

9.000

8.682

96

50.600

18.996

38

Часописи

Трошкови правног заступања

609

Остали дозвољени расходи Фонда

610

Реализовани губици од на продаји ХоВ

1.000.000

3.743

0

УКУПНО

2.762.789

1.391.650
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Из табеларног прегледа је видљиво да су сви трошкови, осим трошкова за таксе и накнаде,
остварени у границама планираних, те да је већина трошкова остварена на знатно нижем
нивоу. Поједини трошкови који су планирани у високим износима, нису уопште
реализовани, што је утицало на релативно ниско извршење планираних расхода.
У структури укупних остварених расхода, највећи расход, у износу од 1.243.454 КМ,
остварен је по основу накнаде за управљање.
Знатна одступања остварених од планираних износа накнаде за управљање резултат су,
прије свега, остварених мањих укупних расхода Банке од планираних расхода за 2010.
годину, али и самог начина обрачуна накнаде за управљање. Обрачун аконтације накнаде
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за управљање фондовима врши се пропорционално планираним приходима фондова,
односно годишња накнада за управљање фондовима утврђује се на бази планских
показатеља, а на крају пословне године врши се корекција у складу са оствареним
расходима Банке и оствареним приходима фондова (Одлука Владе Републике Српске,
број: 04/1-012-1401/08, од 12.06.2008. године). С обзиром да је Банка остварила мање
укупне расходе од планираних, а Фонд остварио незнатно веће приходе од планом
утврђених, смањено је партиципирање Фонда у укупним расходима Банке, што је утицало
на смањење расхода по овом основу.
Прекорачење трошкова је једино евидентно код трошкова за таксе и друге накнаде, што у
апсолутном износу представља минимално одступање.
Независни ревизор12 је изразио позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука за пословну 2010. годину.
Закључак
Из наведених података о оствареном финансијском пословању евидентно је да је Фонд
остварио бруто добит у износу од 5.013.494 КМ, као разлику између укупно остварених
прихода у износу од 6.405.144 КМ и укупно остварених расхода у износу од 1.391.650 КМ.
Остварена бруто добит једнака је нето добити, јер је Фонд остварио највише прихода од
дивиденде који, по законским прописима, не подлијежу опорезивању.

4.7 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА ЗА
УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА И ПОТРАЖИВАЊИМА У
ВЛАСНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА ЗА 2010.
ГОДИНУ
Законом о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске,“ број: 56/06) уређује се оснивање, правни
статус, дјелатности и начин управљања Фондом за управљање некретнинама и
потраживањима у власништву Републике Српске (у даљем тексту: Фонд).
Фонд је уписан у судски регистар Основног суда у Бања Луци, дана 22.02.2008. године.
Према Закону, Фонд прикупља средства продајом некретнина, наплатом потраживања из
портфеља Фонда, њиховом конверзијом или продајом и наплатом закупнине за
некретнине којима управља.
Иако је ступио на снагу Закон о имовини и потраживањима којима управља Фонд за
управљање некретнинама и потраживањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске,“ број: 29/10) још увијек нису створени услови за конституисање
капитала Фонда како је предвиђено чланом 3. Закона о Фонду за управљање некретнинама
и потраживањима у власништву Републике Српске.
Да би се превазишао овај проблем неопходно је доношење нове као и измјене постојеће
законске и подзаконске регулативе која би омогућила ефикасније дјеловање и испуњавање
задатака због којих је Фонд и основан у ком смислу су већ покренуте активности.
Неопходно је истаћи да је Фонд у 2010. години остварио значајну сарадњу са
12

Независну ревизију финансијских извјештаја Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука извршио
је Deloitte д.о.о. Бања Лука.
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предузећима, стечајним управницима и Правобранилаштвом Републике Српске, а све са
циљем проналаска и очувања имовине из пасивног подбилaнса. Нелегално отуђење
имовине из пасивног подбиланса од стране предузећа је престало, а очекује се да у
поступцима из надлежности Правобранилаштва нелегално отуђена имовина буде враћена
Републици Српској. У 2010. години прикупљен је дио средстава од продаје некретнина и
наплaте потраживања и заустављен је тренд отуђења некретнина јер се Фонд препознаје
као субјект надлежан за послове у вези са пасивним подбилансом, а што чини реалну
основу за будуће управљање том имовином.
Фондом управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у
даљем тексту: Банка).
Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, у надлежности Управног одбора
Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске, на
сједници одржаној дана 24.03.2010. године, донијела је Одлуку број: 02-УОФ-360/10 о
усвајању Финансијског плана за 2010. годину, са сљедећим елементима:
- планирани пословни расходи ............................................ 106.000 КМ
У 2010. години, Фонд је остварио укупне пословне приходе у износу од 5.024 КМ и
укупне пословне расходе у износу од 74.690 КМ.
У текстуалном дијелу слиједи објашњење појединих категорија расхода, а у табеларном
дијелу синтетички и аналитички су приказани планирани и реализовани расходи за 2010.
годину, разврстани према контном оквиру за предузећа и задруге.

4.7.1

Остварени пословни приходи

У Финансијском плану Фонда за 2010. годину нису планирани пословни приходи, али су
остварени у износу од 5.024 КМ. Цјелокупан износ остварених пословних прихода се
односи на финансијске приходе. Слободна новчана средства Фонда су орочена код
пословних банака и по том основу остварен је приход у наведеном износу.

4.7.2

Остварени пословни расходи

Укупно остварени пословни расходи Фонда у 2010. години износе 74.690 КМ што је 70%
од укупно планираних пословних расхода. У сљедећој табели дата је структура
планираних и остварених расхода:
Табела 18: Структура пословних расхода, у КМ
конто

Врста трошка

1

2

520

529

2010. година

Трошкови бруто зарада

План

Извршење

3

4

Индекс
5=4/3

56.000

56.545

101

Накнада трошкова на службеном путу

5.000

115

2

Накнада трошкова у јавном превозу

1.000

553

55

Остала лична примања

8.600

6.112

71

14.600

6.780

46

1.800

1.416

79

Трошкови бруто осталих личних расхода
Услуге мобилне телефоније

55

531

Трошкови ПТТ услуга

1.800

1.416

79

Услуге за ревизију финансијских извјештаја

5.000

4.680

94

20.000

0

0

3.500

0

0

0

975

-

500

2.446

489

29.000

8.101

28

0

0

0

600

222

37

0

568

-

Таксе и дуге накнаде

4.000

1.059

26

Остали нематеријални трошкови

4.000

1.059

26

106.000

74.690

70

Услуге правног заступања
Трошкови стручног усавршавања
Накнада за управљање
Остале непроизводне услуге
550

Трошкови непроизводних услуга

551

Трошкови репрезентације

553

Трошкови платног промета

555

Трошкови пореза

559

УКУПНО

Сви трошкови, осим трошкова осталих непроизводних услуга, остварени су у мањем
износу од планираних. Прекорачење у износу од 1.946 КМ или 389% резултат је настанка
ванредних трошкова који нису предвиђени Финансијским планом за 2010. годину. Највећи
дио трошкова осталих непроизводних услуга у износу од 2.341 КМ односе се на трошкове
настале у вези са продајом некретнине у предузећу Модимес а.д. у стечају, који су, у
складу са одредбама члана 9. Закона о имовини и потраживањима којима управља Фонд за
управљање некретнинама и потраживањима Републике Српске, теретили трошкове
Фонда.
У 2010. години, остварени су расходи по основу накнаде за управљање, који нису били
планирани. У складу са Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-1401/08, од
12.06.2008. године, на дан 31.12.2010. године извршен је обрачун накнаде за управљање на
бази остварених прихода фондова и остварених укупних расхода Банке, што је утицало на
партиципирање Фонда у укупним расходима Банке, у износу од 975 КМ.
Независни ревизор13 је изразио уздржавајуће мишљење о финансијским извјештајима
Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске а.д.
Бања Лука за пословну 2010. годину.
Закључак
Из наведених података о оствареном финансијском пословању евидентно је да је Фонд у
2010. години остварио губитак у износу од 69.666 КМ, као разлику између остварених
укупних пословних прихода у износу од 5.024 КМ и укупно остварених пословних
расхода у износу од 74.690 КМ.

13

Независну ревизију финансијских извјештаја Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у
власништву Републике Српске а.д. Бања Лука извршио је Deloitte д.о.о. Бања Лука.
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