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САЖЕТАК НАЈВЕЋИХ ПРОБЛЕМА 

1. Лоша контрола готовине, лоше финансијско руковођење, евидентирање и 
извјештавање због којих се може десити да се готовинска и друга средства 
непримјетно преусмјере, 

2. Манипулација тендерског процеса омогућава ангажовање преферираних 
предузећа. Уговори и фактуре који проистичу из таквих тендера премашују 
износе првобитних понуда, 

3. Продаја вишкова енергије преферираном предузећу по цијени нижој од тржишне 
цијене, нижој од тарифе и нижој од цијене производње, остварена 
манипулацијом тендера, што за резултат има губитке милиона долара 
потенцијалне зараде, 

4. Дистрибутивни губици за око три пута већи од међународне норме, 

5. Нетачно исказивање наплате и лоша пракса наплате, што за резултат има 
огроман износ ненаплаћених потраживања, 

6. Нагласак на утрошку средстава за изградњу нових производних капацитета и 
друге грађевинске подухвате, иако постојећи капацитети производе три пута 
више од плаћене потражње домаћег тржишта, а средства се могу сврсисходније 
утрошити на унапређење постојећег пословања и поврат значајних губитака, 

7. Обимна употреба врло лоше контролисаних компензационих аранжмана за 
пословање, док се готовина упућује преферираним добављачима, 

8. Неефикасни системи и операције, 

9. Уплитање Владе РС-а у пословање доношењем одлука о обавезним доприносима, 
отписима, мултилатералним компензацијама и репрограмирању потраживања.  

10. Више подршке Србији/Црној Гори него Босни и Херцеговини. 

 

ПРЕГЛЕД 

Лоше руковођење, сукоби интереса, крађа и немар коштају Електропривреду РС-а 
(ЕРС) најмање 166 милиона КМ изгубљене добити. Побољшање ефикасности може 
донијети значајне додатне уштеде. Међутим, лоше стање рачуноводства, 
информационих система и евиденције скоро су у потпуности онемогућили прављење 
процјене о додатној заради која би била резултат побољшања ефикасности.  

Сви вишкови продају се у иностранство, предузећу “Energy Financing Team” (ЕФТ) из 
Лондона и то често испод најниже тржишне цијене и испод тарифе. Манипулацијом 
тендера, ЕФТ као једини “валидан” понуђач добио је уговор о размјени енергије за 
РС. Овај уговор ЕФТ-у је омогућио потпуну контролу над преносним капацитетима 
РС. ЕРС потписивањем таквог уговора није остварила никакве привилегије. Као 
резултат уговора ЕФТ је током 2002. године убрао профит од 40% од препродаје 
електричне енергије Републике Српске, што је астрономска зарада, посебно у 
поређењу са типичном зарадом у промету енергије која се креће од 1 до 5 одсто. 
Овако високу зараду ЕФТ је остварио искоришћавајући у потпуности стање монопола 
настало због постојања ограничених преносних капацитета према истоку, 
истовремено спречавајући друга предузећа да учествују. Добар положај ЕФТ-а 
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додатно је помогла ЕРС-а, неприкладно продужавајући уговоре о купопродаји 
енергије са ЕФТ-ом и манипулацијама тендерских процеса које су омогућиле да ЕФТ 
добије и уговоре о изградњи капацитета. Остатак остварене зараде ЕФТ-а проистиче 
из клаузула уговора које дефинишу посебне услове према којима ЕРС продаје 
електричну енергију ЕФТ-у по знатно нижим цјенама у ситуацијама када су значајни 
производни капацитети ЕРС-а ван функције, као што је то био случај са Гацком 
током 4 до 5 мјесеци у 2002. години.  

Преко 91% од укупно 130 милиона готовине дозначено на рачун Дирекције у 
Требињу од потрошача и извоза током 2002. године, упућено је дознаком или 
утрошено у корист рудника/термоенергетских постројења у Гацку и Угљевику. За 
одређени број ових трансакција, као што су набавке горива од двију подружница 
предузећа НИРС и то “Петрол”- Требиње и “Петрол”- Пале не постоји одговарајуће 
покриће, а износи који су утрошени знатно премашујеу износ који плаћају сличне, 
веће операције широм БиХ. У једној од набавки за Угљевик, министар енергетике и 
рударства је, супротно закону, заобишао одлуку одбора за анализу понуда и 
одредио да се ангажује добављач за набавку 7 великих камиона што је резултирало 
плаћањем од 2 милиона долара више у односу на најнижу понуду и 1,7 милиона 
долара више у односу на цјеновник истог тог добављача. Ову трансакцију одобрио је 
генерални директор ЕРС, а трансакција је извршена уз посредовање предузећа 
“Premar Services”. “Premar Services” је посредничко предузеће које је одабрано да 
изврши априлски план ремонта постројења “Гацко” за 2003. годину, што је поново 
постигнуто заобилажењем захтјева тендерског процеса. Готовинска плаћања 
одобрава лично генерални директор који обезбјеђује да “Петрол”- Пале и “Петрол”- 
Требиње, свако предузеће понаособ, дневно добију између 20.000 КМ и 120.000 КМ, 
док остали рачуни остају на чекању. 

Док се највећи дио готовинских средстава упућује у Гацко и Угљевик, остатак 
пословања обавља се путем компензација. Приоритет се даје добављачима који 
пристају на плаћање путем компензације, због чега се цијене за робу и услуге 
увећавају за 30%. У неким случајевима добављачима се допушта приступ 
евиденцији ЕРС-а да би на тај начин пронашли партнере за компензације. Рачуни се 
често не плаћају дуги временски период, а дуговања се нагомилавају. Да би 
добављач добио готовину, у случајевима када потребни износ премашује износ 
готовине коју локални огранак предузећа има на располагању, добављач мора да 
добије сагласност Дирекције у Требињу о преузимању дуговања датог огранка путем 
цесије. Оваква неефикасност и комплексност даље увећава трошкове и прикрива 
праву природу многих трансакција.  

Ситуацију даље погоршава врло лоше стање финансијске контроле и евиденције, 
због чега је дословно немогуће знати шта се дешава у пословању и гдје се средства 
упућују. На примјер, мјере контроле готовинских средстава не обезбјеђују да се 
средства наплате депонују на рачун. Када се средства депонују на рачун, контрола 
пражњења рачуна може  да се заобиђе, што се и десило. Стопа се наплата погрешно 
израчунава и погрешно исказује. Нашли смо примјере да је исказана стопа наплате 
116%, док се након истраге показало да она заправо износи 65%. Дирекција ЕРС-а и 
оперативне јединице нису могли да нам покажу листу дуговања и потраживања у 
кашњењу. Мјере контроле су слабе, непостојеће или се занемарују у пракси. Лоше 
стање контроле није новост и на такво стање годинама су скретали пажњу 
финансијски ревизори, интерни ревизори и међународни консултанти. Иако већ 
годинама након извјештаја услиједе обећања, ништа садржајно се још увијек није 
десило.  



 4

Иако су дистрибутивни губици од преко 30% у просјеку три пута већи од 
међународне норме (1.400 MWh током 2002. године), ништа се није десило на 
побољшању стања дистрибутивне мреже, да би се такви губици умањили. Умјесто 
тога, огромне суме новца се троше на изградњу додатних производних капацитета и 
зграда, иако се само двије трећине локално произведене енергије троши на домаћем 
тржишту, од чега се половина или изгуби, или украде. 

Постоји значајно уплитање Владе у пословање ЕРС-а. Влада Републике Српске 
усвојила је низ одлука које утичу на пословање предузећа, укључујући ту и одлуке 
којима се од предузећа тражи да репрограмира дуг великих дужника и којима се 
ЕРС-у намеће обавеза да сноси трошкове пензионерских бонова за плаћање 
електричне енергије. Влада РС-а преузела је од ЕРС-а надлежност над пројектима 
изградње брана “Бук Бијела” и “Врбас”, што ће довести Владу у позицију конкурента 
ЕРС-а.  

Чини се да је лојалност ЕРС-а усмјерена према Србији у већој мјери него према 
Босни и Херцеговини. Развојна стратегија на коју се у свом годишњем извјештају за 
2001. годину позива генерални директор, израђена је 1998. године и не садржи 
планове везане за реструктуисиње за могућу приватизацију. Иако се планом 
захтијева сарадња са Србијом, нема ни помена о промовисању сарадње са Сарајевом 
или Мостаром. Углавном се преферирају добављачи из Београда. ЕРС пружа готово 
двоструко већу финансијску подршку координационом одбору из Београда, у односу 
на координациони одбор Босне и Херцеговине.  

 

САЖЕТАК ПРЕПОРУКА 

1. Финансијска полиција и Одјељење за привредни криминал Велике Британије 
треба да испитају трансакције и везу са предузећем ЕФТ. 

2. Довести основну дјелатност у склад са међународним стандардима и санирати 
губитке прије инвестирања у додатне и непотребне производне капацитете и 
грађевинске подухвате. 

3. Зауставити ненамјенске исплате и/или противзаконито уплитање у тендерске 
процесе. 

4. Испитати и сравнити набавке горива за ЕРС и њена придружена предузећа. 

5. Елиминисати методе плаћање путем компензационих аранжмана и озбиљно 
ограничити компензационе аранжмане између два лица. 

6. Унаприједити финансијску контролу и тачност и адекватност финансијског и 
руководног извјештавања. 

7. Побољшати контролу мјерења, очитавања и доставе рачуна. 

8. Побољшати профитабилсност и проток новца. 
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9. Осигурати благовремену и садржајну исправку проблема уочених током 
ревизије. 

10. Онемогућити Владино уплитање и постојање подијељене лојалности. 

 

ЦИЉ И ОБИМ 

Циљ ове ограничене ревизије био је да се оцијени адекватност одабраних интерних контрола, 

над приходима и расходима, на одабраним локацијама. Према томе, испитали смо процесе 

продаје електричне енергије, руковања готовином, фактурисања, наплате, трошкова и 

тендерске процесе. Методом узорка бирали смо трансакције како бисмо утврдили да ли систем 

контроле функционише како је то замишљено, те да ли је поуздан. Тамо гдје смо нашли 

довољно доказа да систем контроле није поуздан и/или да се систем контроле занемарује, 

даље тестирање је обустављено.  

Временски оквир наше ревизије ограничили смо на посљедње двије године, са примарним 

фокусом на последњих 12 мјесеци пословања. Електропривреду РС чини 12 одвојених 

правних лица, и то једне родитељске организације, и 11 придружених предузећа. Наши 

ресурси били су ограничени и због тога нисмо испитали свако правно лице. Нека правна лица 

одабрали смо за тестирање, а у оквиру тестирања одабрали смо неке од већих трансакција за 

нешто детаљнију анализу. Нисмо ни покушали да откријемо сваки проблем или испитамо 

сваку трансакцију, а на основу наших резултата имамо разлога да вјерујемо да значајни 

проблеми вјероватно постоје и у другим правним лицима унутар предузећа. Неким областима 

посветили смо више пажње у односу на друге, усљед непостојања контроле и доказа 

проблема на које смо наишли у раним фазама нашег рада. На примјер, добар дио нашег рада 

на терену посветили смо продаји електричне енергије, због обима трансакција и већег броја 

проблема на које смо наишли.  

Рад на терену трајао је од 19. септембра 2002. године до 31. јануара 2003. године. 

Ово није финансијска истрага која има за циљ утврђивање постојања криминалних радњи 

нити је ово ревизија исправности или тачности завршног рачуна, према томе ми не 

изражавамо своје мишљење о завршном рачуну. 

Тамо гдје смо наишли на доказе о потенцијалним криминалним радњама, препоручили смо 

истрагу надлежних органа.   
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НАЛАЗИ И ПРЕПОРУКЕ 

1. Финансијска полиција и Одјељење за привредни криминал Велике 
Британије треба да испитају трансакције и везу са предузећем EFT. 

EFT ужива приоритет у свим најважнијим уговорима, укључујући и набавку електричне 

енергије и уговоре о градњи нових производних капацитета. Овакав повлашћени положај 

омогућио им је да постигну стање монопола над купопродајом електричне енергије на 

источној далеководној мрежи. Њихово учешће у великим грађевинским пројектима омогућиће 

им да резервишу будуће вишкове енергије, у наредних 30 до 50 година. Овакви нови пројекти 

вјероватно ће имати негативан утицај на евентуална настојања приватизације, и могу да 

омогуће EFT-у да буде једини понуђач.  

Продаја енергије EFT-у 

ЕРС је добављач значајне количине електричне енергије коју EFT продаје источној 

далеководној мрежи. Прерачуната просјечна цијена коју је плаћао EFT за електричну енергију 

купљену од ЕРС-а била је 21,59 USD/MWh током 2001. године и 21,96 USD /MWh током 2002. 

године, што је испод цијене на тржишту и испод цијене коју је EFT плаћао Јавном предузећу 

“Електропривреда” (ЈПЕП) у Сарајеву, током 2002. године. Ове цијене ниже су од износа 

дефинисаног одредбама члана 27. Статура ЕРС у којем се каже да продајна цијена мора бити 

виша од цијене производње. У уговору EFT-а о куповини електричне енергије од ЕРС-а наводи 

се да је мјесто испоруке електричне енергије граница Босне и Херцеговине у Републици 

Српској. У Уговору о продаји електричне енергије који EFT има са Црном Гором (по цијени од 

отприлике 26 USD /MWh у 2001. години, 30,85 USD /MWh у 2002. години и 33 ЕВР/MWh у 

2003. години) наводи се да је мјесто испоруке електричне енергије граница Босне и 

Херцеговине у Републици Српској. Током 2001. године EFT је остварио добит од отприлике 

3,91 USD/MWh (18%) или 5,8 милиона USD од препродаје електричне енергије Републике 

Српске. Током 2002. године добит EFT-а од препродаје електричне енергије Републике Српске 

Црној Гори, више се него удвостручила и достигла износ од 8,89 USD/MWh (40%) или 10,8 

милиона USD. Добит EFT-а од препродаје електричне енергије могла би достићи 

“фантастичних” 45%, ако се настави тренутна пракса. Иако је за очекивати да ће предузеће 

које се бави прометом електричне енергије остваривати добит, добит коју остварује EFT пуно 

је већа од уобичајених 1-5%, колико остварују друга предузећа која се баве прометом 

електричне енергије. Према наводима EFT-а Црној Гори су одредбама уговора дати повољни 

услови плаћања, међутим чак ни такви повољни услови не дају задовољавајуће објашњење 

овако великих разлика. 

Драстичан пораст добити EFT-а, током 2002. године, омогућио је ЕРС, уступајући EFT-у Уговор 

о размјени енергије Републике Српске, до марта 2003. године. Овај Уговор EFT-у даје потпуну 

контролу над далеководима Републике Српске, јер је једино путем уговора о размјени 

енергије могуће вршити транзит енергије територијом Републике Српске. Осим онога што је 

наведено одредбама Уговора, не постоје клаузуле о додатним обавезама EFT-а у замјену за 

значајну предност на тржишту у корист EFT-а. Свако електропривредно предузеће које жели 

да продаје своју енергију источној далеководној мрежи мора да користи посредовање EFT-а. 

Будући да је у интересу EFT-а да за себе задржи постојећи пословни аранжман, такви захтјеви 

углавном се одбијају. Размјена електричне енергије требала би да буде дио функције ЗЕКЦ 

координационог одбора Босне и Херцеговине, а не EFT-а. Овакви аранжмани са EFT-ом били 

су непотребни јер је ЕРС могла задржати највећи дио добити. Умјесто тога, велика зарада и 

конкурентна предност, који су без сумње припадали ЕРС једноставно су пренесени на EFT 

путем “тендера” у којем је EFT био једини понуђач. 
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Уговори са EFT-ом садрже врло занимљиву напомену у којој се EFT-у даје знатно нижа цијена 

електричне енергије за куповину енергије, у случајевима када су велики производни 

капацитети ЕРС-а ван функције, што се дешавало, скоро редовно, током 2001. и 2002. године.  

Контрола над продајом и размјеном енергије је слаба, чиме је процес отворен за 

манипулације и подмићивање. С обзиром да немамо приступ књиговодственој евиденцији EFT-

а немогуће је утврдити да ли је неко искористио наведене слабости. Међутим, немогуће је 

објаснити поступке ЕРС-а према EFT-у и вјерујемо да је потребна даља истрага одговарајућих 

органа. 

Бук Бијела 

Тендер за Пројекат Бук Бијела (који се састоји од двију брана) намјештен је у корист EFT-а. 

Осим три закључена уговора са EFT-ом, укупне вриједности преко 36 милиона ЕВРА, стварна 

цијена тренутног тендера процијењена је на преко 375 милиона ЕВРА. Један од услова 

тендера је да се плаћање за изградњу изврши у будућим испорукама електричне енергије. 

Осим тога, услови налажу да побједник у тендеру оснује посебно предузеће које ће изградити 

брану и њоме управљати. Ово предузеће мора да буде најмање 20% у власништву старијег 

партнера и 20% у власништву ЕРС-а. Овакви услови озбиљно ограничавају број предузећа 

која могу да учествују у тендеру. Четири предузећа затражила су тендерску документацију: 

EFT, “Хидроградња”, “Хидротехника хидроенергетика” из Београда и “Porr Technobau”. Једно 

од предузећа, “Хидроградњу”, ангажовао је EFT за изградњу одводног тунела у Фатничком 

пољу. Листа питања, одговора и измјена тендера објављена је неколико мјесеци након 

тендера. Најзанимљивија измјена била је у одредби у којој се каже, да ће се, у случају да је у 

процесу примљена само једна ваљана понуда, започети преговори са тим понуђачем.  

У годишњем извјештају за 2001. годину, генерални директор г. Аћимовић напомиње да су 

тендери за пројекте изградње брана Бук Бијела Србиње (Фоча), као и други пројекти у складу 

са Развојном стратегијом енергетског сектора за Републику Српску. Прегледали смо сажету 

верзију наведене развојне студије на енглеском и српском језику и утврдили да је студију 

припремио “Енергопројект” 1998. године, те да је у октобру 1998. године усвојила Народна 

скупштина Републике Српске. “Енергопројект” је предузеће са сједиштем у Београду, које 

запошљава неке од инжињера који су радили на развоју оригиналних југословенских 

електроенергетских пројеката током 70-тих и 80-тих. ЕРС је платио 500 000 КМ за “нову” 

студију за Бук Бијелу, мада се чини да је нова студија, тек, препис студије из касних 80-тих. 

“Енергопројект” је припремао различите студије да би оправдао нове пројекте. Током 2002. 

године укупан износ који су фактурисали ЕРС-у износио је 1,1 милион КМ. У Уговору са 

“Енергопројектом” се наводи да се сва плаћања морају вршити дознаком на банковни рачун 

“Енергопројекта” на Кипру. (У биографији директора EFT-а, Вука Хамовића, наводи се да је 

некада радио за “Енергопројект”). 

Развојна студија показује да ЕРС-у требају 2,2 милијарде USD, да би окончао серију ремонта, 

унапређења и нових пројеката до 2020. године. У развојној студији не помињу се 

приватизациони планови Свјетске банке или других међународних финансијских институција 

или донатора. Заправо се чини да су начела развојне студије у супротности са циљевима 

приватизације. Када смо затражили документацију у вези са пројектом изградње бране Бук 

Бијела, речено нам је да је у новембру 2002. године предсједник Владе потписао одлуку којом 

је наведени пројекат прешао из надлежности ЕРС-а у надлежност Владе РС.  

Ми доводимо у питање потребу за оваквим пројектом. Пројекат предвиђа изградњу двију 

брана, Бук Бијела и Србиње узводно од Хидроелектране “Пива” у Црној Гори. Међутим, ниво 

акумулације иза Хидроелектране “Пива” у Црној Гори, у посљедњих неколико година врло је 

низак, упркос нормалним падавинама. Мало је вјероватно да постојећа електрана може 
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функционисати са више од 50% капацитета, са колико сада функционише електрана Пива.  

Ипак, предлаже се изградња додатних брана на истом водотоку. Имајући у виду постојеће 

услове сумњамо да је могуће постићи предвиђену просјечну годишњу производњу од 1350 

MWh. Не постоји студија о извођењу радова, финансијска анализа или студија о утицају на 

околину. У студији нема ни помена о трошковима који би проистекли из измјештања аутопута 

или оближњег села, при изградњи двију нових брана. Исто тако, за хидроелектране: 

“Требиње I и II”, “Чапљина” и “Пива” дате су претјерано високе процјене производње, прије 

изградње. 

Ситуацију додатно погоршава чињеница да ће се уговором о изградњи бране Бук Бијела у 

корист одабраног понуђача резервисати будући вишкови електричне енергије и рад бране у 

сљедећих 30 година, са опцијом продужења до 50 година. Овај аранжман, вјероватно, ће 

имати изузетно лош утицај на покушај приватизације, јер не вјерујемо да ће било који купац, 

осим EFT-а, бити заитересован за куповину предузећа, над чијим вишковима производње неће 

имати утицаја у предстојећем периоду. Коначни корисник оваквог аранжмана је EFT, а не 

грађани Републике Српске. Врло је вјероватно да је циљ овог пројекта да се EFT доведе у 

положај јединог предузећа које може да купи ЕРС. Чак и у случају да EFT не купи ЕРС, ова 

трансакција велики дио вриједности ЕРС-а ставља на располагање EFT-у, и према томе, 

умањује вриједност предузећа и цијену која ће бити плаћена за њега, у поступку 

приватизације.  

Осим тога, предложена је изградња додатних котлова за ТЕ “Гацко” и “Угљевик”, иако је 

квалитет угља у Гацку лош, а трошкови производње на обје локације врло високи. Имајући у 

виду чињеницу да је преко 34% електричне енергије која се произведе у РС вишак, у овом 

тренутку доводимо у питање потребу изградње додатних производних капацитета.  

Препоручујемо да се Бук Бијела и други хидроенергетски грађевински пројекти, укључујући 

ту и изградњу одводног тунела у Фатничком пољу, зауставе до реструктуирања за евентуалну  

приватизацију.  

Напомена о одводном тунелу у Фатничком пољу 

“Хидроградња” је партнер EFT-у у изградњи одводног тунела у Фатничком пољу. Према 

њиховом споразуму EFT ће платити “Хидроградњи” за радове, док ће EFT примити накнаду у 

облику вишкова електричне енергије. Међутим, пред крај наше ревизије, током наше посјете 

Електродистрибуцији Пале, када смо поставили питање великог обима компензација са 

“Хидроградњом” речено нам је да “Хидроградња” прима уплате за радове на одводном тунелу 

у Фатничком пољу и у Руднику “Гацко”, путем компензација са ЕРС-ом, а не са EFT-ом. 

Уколико се испостави да је то тачно, предузеће EFT добија компензацију у вишковима 

електричне енергије за радове које није платио. Имајући у виду врло лоше евидентирање 

готовинских и компензационих плаћања током времена које нам је било на располагању, 

нисмо били у могућности да потврдимо наведене информације. Стога препоручујемо да 

Финансијска полиција сравни сва плаћања, како у корист, тако и на терет EFT-а и 

“Хидроградње” у готовини и у компензацијама. 

2. Довести основну дјелатност у склад са међународним стандардима и 
санирати губитке прије инвестирања у додатне и непотребне производне 
капацитете и грађевинске подухвате. 

Нови производни капацитети 

Приближно 65% електричне енергије коју производи ЕРС (4 600 MWh) је, или вишак (35% 

или приближно 1.600 MWh), или се изгуби у процесу дистрибуције (30% или приближно 1 400 

MWh). И поред наведених чињеница, ЕРС покушава да повећа производне капацитете 



 9

завршетком одводног тунела у Фатничком пољу по цијени од преко 24 милиона ЕВРА и 

предложеном изградњом (тендер у току) нове бране на локацији Бук Бијела по цијени од 

преко 375 милиона ЕВРА. Према наведеним уговорима средство плаћања биће размјена за 

вишкове електричне енергије чиме ће сви вишкови електричне енергије ЕРС-а бити 

резервисани у сљедећих 30 до 50 година. Пројектом изградње одводног тунела у Фатничком 

пољу, финансирањем набавке камиона у Угљевику и предстојећим ремонтом у Гацку EFT је 

резервисао вишкове електричне енергије најмање до 2009. године.  

Даље ширење производних капацитета није оправдано у тренутку када су постојећи 

капацитети скоро три пута већи у односу на тренутну потражњу домаћег тржишта за коју се 

оствари наплата. Усмјеравање средстава у повећање производних капацитета ускратиће 

пријеко потребан капитал за одржавање и унапређење постојеће инфраструктуре која је у 

веома лошем стању, и отежати наплату тренутних потраживања.  

Монополизација будућих производних вишкова и све лошије стање постојеће инфраструктуре 

имаће негативан утицај на способност ЕРС-а да се приватизује. Усмјеравање капитала према 

модернизацији постојећих постројења и наплати тренутних потраживања учиниће предузеће 

пуно “атрактивнијим” за независне инвеститоре. 

Препоручујемо: 

• Да се обуставе радови на одводном тунелу у Фатничком пољу, те да се повуче тендер за 

брану Бук Бијела, 

• Да се испита постојећа инфраструктура да би се утврдило које водове је потребно 

модернизовати и/или ремонтовати са нагласком на обезбјеђењу финансирања и провођењу 

радова, 

• Да се усмјери пажња на преносне капацитете који воде према западу, 

• Да се унаприједи мјерење протока електричне енергије модернизацијом постојећих 

бројила и инсталацијом додатних бројила на кључним мјестима у преносној и 

дистрибутивној мрежи, да би се одредила проблематична подручја и водови, 

• Да се идентификују противзаконити прикључци, те да се против корисника 

противзаконитих прикључака поднесе кривична пријава, 

• Да се развије, и досљедно и агресивно проводи пракса и политика наплате, у складу са 

најбољом међународном праксом. 

Дистрибутивни губици 

ЕРС има дистрибутивне губитке од преко 30% (30,6% током првог квартала 2002. године). У 

неким радним јединицама дистрибутивни губици износе чак 47,35%. Овако високи губици 

узроковани су различитим околностима, прије свега крађом електричне енергије (путем 

противзаконитих прикључака) и губљењем енергије усљед лоше, застарјеле опреме. 

Наведени губици два до три пута су већи од међународне норме. Проблем даље усложњава 

помањкање одговарајућег мјерења протока енергије на кључним мјестима у систему, чиме је 

онемогућено тачно лоцирање проблематичних водова. Проблем губитака није био адекватно 

рјешаван, и они су и даље на неприхватљиво високом нивоу.  

Препоручујемо да руководство енергично проведе мјере за смањење губитака, прије него што 

се утроше додатна средства на повећање производних капацитета, чиме ће се произвести 

само дио енергије који се изгуби у дистрибутивној мрежи.  
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Наплата 

Не постоји политика, ни процедура наплате од потрошача. Пракса коју користе одјељења 

наплате у оквиру ЕРС-а је лоша. Евиденција о потрошачима је децентрализована по 

различитим дистрибутивним центрима. Дистрибутивни центри користе различит компјутерски 

софтвер за праћење потрошача, што за резултат има мало или нимало контроле над 

приходима предузећа. Не постоји стандардизован процес надзора и оцјене наплативости 

дуговања. Процес израчунавања стопе наплате је нетачан. Слиједе примјери које смо уочили 

током рада на терену: 

• “Електродистрибуција” Пале 

Финансијски директор “Електродистрибуције” Пале признао је да на територији коју 

покрива Електродистрибуција постоји 34.000 малих потрошача који не плаћају за 

утрошену електричну енергију, и само око 45 великих потрошача чији рачуни прелазе 

10.000 КМ. Финансијски директор сада тврди да је број дужника међу домаћинствима 

мањи, али није у стању да утврди тачан број. Закашњела дуговања износе отприлике 20 

милиона КМ. Када смо затражили објашњење за тако велики износ потраживања, 

финансијски директор је изјавио да се стопа наплате “Електродистрибуције” Пале 

неправедно упоређује са стопом наплате у Сарајеву. Он је тврдио да Влада Федерације 

БиХ, полиција и судови омогућавају особљу ЈПЕП у Сарајеву приступ бројилима, због 

очитања потрошње. Иако је коментар o судовима можда примјерен, већи је проблем који 

произлази из праксе “Електродистрибуције” Пале да фактурише нулту потрошњу, у 

случајевима када читач бројила не може да приступи бројилу да би извршио очитање 

потрошње. Због тога није зачуђујуће што им је врло често приступ бројилима ускраћен. 

Већи проблем од неправедног упоређивања лежи у чињеници да ЕРС није успио да 

развије, имплементира и проведе прикладну праксу наплате. Они одбијају да искључе са 

мреже потрошаче који не измирују своје обавезе. 

Финансијски директор нам је рекао да је покушао да покрене акцију искључења 30 

дужника, сваког дана. Тај план је пропао, јер га нису проводиле радне јединице региона 

Пале, које су исказале отпор према провођењу одлучнијих мјера наплате. Иако је 

финансијски директор тврдио да су већина бројила стара, нетачна и/или лоцирана унутар 

стамбеног простора потрошача, током 2002. године купљено је само 300 нових бројила. 

Наведено стање додатно погоршава чињеница да је евидентирање, како компјутерско, 

тако и ручно, нетачно и различито међу различитим радним јединицама.  

Наишли смо на случајеве да неколико великих добављача “Електродистрибуције” Пале 

не врши плаћање за утрошену електричну енергију. Два највећа примјера су: 

• “Електродистрибуција” Пале извршила је плаћање Олимпијском скијашком центру на 

Јахорини (три хотела, ресторани, ски лифтови итд.) 114.000 КМ у вријеме када је 

њихово дуговање за утрошену електричну енергију износило преко 108.000 КМ. 

Главни хотели управо су реновирани и тренутно је зимска сезона у шпици а сви они 

имају дуговања у кашњењу. 

• “Фамос” Коран (творница метала у државном власништву) имала је дуговање на име 

утрошка електричне енергије у износу од преко 300.000 КМ, што је нарасло до 

705.422 КМ до краја 2002. године. И поред врло великог износа дуговања “Фамос” 

Коран је 2001. године наплатио 351.892 КМ од “Електродистрибуције” Пале у 

готовини и/или компензацијама. 

С обзиром да предузеће користи компензације као средство плаћања, постављамо питање, 

због чега није прикладно и досљедно извршена компензација дуговања, прије него што су 
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извршена наведена плаћања. Стање евиденције предузећа тако је лоше да они сада тврде 

да би евиденција могла бити нетачна и покушавају да конструишу нову евиденцију. 

Судећи по поступцима које смо уочили, можемо закључити да питање наплате није 

схваћено са довољно озбиљности. Није извршена набавка пријеко потребних бројила, 

интерна контрола и даље је слаба, принципи најбоље свјетске праксе још увијек нису 

усвојени, а систем евидентирања и даље је лош. Ипак, током 2002. године 

“Електродистрибуција” Пале успјела је да пронађе 4 милиона КМ у готовини и остатак 

потребних средстава у компензационим аранжманима за куповину и изградњу нових 

зграда. Наведени проблеми нису новост, они постоје годинама. Исте проблеме у својим 

извјештајима наводили су ревизори и консултанти.  

• “Електрокрајина” Бања Лука 

Ситуација у Бањој Луци са слабом наплатом, тврдњама о неправедном поређењу и врло 

мало урађеног слична је ситуацији коју смо уочили у “Електродистрибуцији” Пале. Не 

постоји политика наплате, а процес који је тренутно у употребни врло је слаб. Само 56,9% 

од укупног броја од 193.000 домаћинстава на дистрибутивној мрежи плаћа рачуне за 

утрошену електричну енергију. Отприлике 15.000 потрошача (7,7%) који не могу да плате 

за утрошену електричну енергију покривено је одлуком Владе. Због тога се додатних 10% 

обрачунава осталим потрошачима да би се извршила надокнада за потраживања од 

угрожених потрошача. Осим тога, отприлике 48.000 потрошача (24%) краде електричну 

енергију, а још 22.000 (11,4%) добијају рачуне, али их не плаћају.  

Жељезница је највећи потрошач на високонапонској 110 kV мрежи (са удјелом од 25% у 

укупном дуговању), и најгори платиша. Највећи дио уплата жељезнице изврши се путем 

компензација, а свега неколико уплата извршено је у готовини. Десет одсто од сваке 

уплате требало би да буде извршено у готовини, али то се не дешава сваки пут. Услове 

плаћања договара Требиње, а аранжман обично укључује, чак, и до пет учесника, 

укључујући ту и предузећа која ископавају угаљ у ТЕ “Гацко” и “Угљевик”. 

“Електрокрајина” је последња карика у ланцу. Према томе, напори Бање Луке да наплати 

растућа потраживања од овог великог дужника састоје се од чекања на инструкције из 

Требиња. 

• Сумњиви отписи 

На састанку Управног одбора одржаном 7. фебруара 2002. године договорен је отпис 2,4 

милиона потраживања на име утрошене електричне енергије из 2000. године, за 750 

домаћинстава из стамбених зграда у Добрињи I и IV у Српском Сарајеву. Наведени 

станови лоцирани су у близини сарајевског аеродрома и некада су били на дијелу 

територије града Сарајева. Према одредбама Арбитражне одлуке о Добрињи станови су 

враћени Федерацији БиХ. Речено нам је да су станари претежно ратни ветерани, инвалиди 

и породице погинулих бораца. ЕРС је одлучио да неће инсистирати на наплати, и да ће 

отписати дуговање. Проблем је у чињеници да је 750 домаћинстава имало просјечну 

потрошњу од 3.200 КМ током 2000. године. Друга домаћинства у регији имала су 

просјечну потрошњу од мање од 400 КМ годишње. ЕРС није објаснио, ни истражио 

разлику од око 2 милиона КМ.  

• Грађевински пројекти 

ЕРС ће морати да уложи пуно труда да би се поправило стање контроле и спријечили губици у 

пословању. Међутим, умјесто тога, приоритет се даје грађевинским подухватима. 

“Електродистрибуција” Пале окончала је градњу огромне нове управне зграде за мермерним 

холом (зграду “Електродистрибуција” дијели са Пензионим фондом). “Електродистрибуција”  
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Пале купила је нову зграду у Српском Сарајеву, а нова зграда у Сокоцу управо се завршава. 

ЕРС Требиње већ четири године заредом има оргомне трошкове, али и поред тога тренутно 

завршава градњу велике троспратне управне зграде. Гацко гради велику седмоспратну 

стамбену зграду. ЕРС плаћа 750.000 КМ за изградњу спортског центра у Српском Сарајеву. 

Укупни трошкови које изискују наведени грађевински пројекти износе преко 16,5 милиона 

КМ. 

Имајући у виду чињеницу да ЕРС запошљава превелики број људи и да је пријеко потребно 

непосредно и трајно побољшање основне дјелатности, препоручујемо да се руководство 

сконцентрише на усклађивање основне дјелатности са међународним стандардима и најбољом 

праксом, прије утрошка додатних средстава на производне капацитете, зграде и друге 

активности које нису у директној вези са унапређењем постојећег пословања.  

3. Зауставити ненамјенске исплате и/или противзаконито уплитање у 
тендерске процесе.  

ЕРС рутински врши уплитање у тендерске процесе креирањем услова тендера у корист 

појединачног понуђача, продужавањем важења уговора након истека уговора, додавањем 

анекса и амандмана, одуговлачењем до тренутка када је технички немогуће провести тендер 

да би се провела “хитна процедура набавке” или једноставним уплитањем у одабир понуда 

или издавањем одлука и протокола који спецификују услове набавке без тендера. Врло често 

крајњи корисник оваквих аранжмана је EFT. Ево неколико примјера: 

Креирање посебних услова тендера 

У тендерској документацији за пројекат изградње бране Бук Бијела, финансирање би било 

обезбијеђено БОТ шемом (изградња, употреба и трансфер) са примарним интересом за 

приступ вишковима енергије коју ће електрана произвести у наредних 30 до 50 година. 

Постоји свега неколико предузећа која би била заинтересована за такав начин финансирања. 

Према томе, овакав аранжман намјерно искључује већину предузећа која се баве изградњом 

електрана. EFT, наступајући заједно са “конзорцијумом за изградњу” био је једини понуђач, 

али је конкурс продужен до 20. марта 2003. године “у нади” да ће се јавити и други понуђачи. 

У случају склапања уговора за изградњу одводног тунела у Фатничком пољу, плаћање је 

требало да буде извршено у вишковима енергије. Оваква метода плаћања озбиљно је 

ограничила број заинтересованих понуђача који би могли да се надмећу. Уговор је додијељен 

EFT-у. 

Продужење важења уговора 

Уговори са EFT-ом, о куповини вишкова енергије од ЕРС-а, за 2001. и 2002. годину продужени 

су током прва два мјесеца наредне године (2002. и 2003.), јер је ЕРС примио авансне уплате. 

Оваква пракса омогућила је EFT-у предност у тендеру за наредну годину, јер остали понуђачи 

нису могли да потражују енергију за прва два мјесеца, у години када су вишкови највећи. 

Уплитање министра енергетике у избор понуђача 

Министарство енергетике и рударства умијешало се у тендер и одабир понуда за куповину 

седам камиона за ТЕ “Угљевик” што је за резултат имало плаћање веће за преко 2 

милиона долара.  

ТЕ “Угљевик” расписала је тендер за набавку 15 дампера и пратеће опреме 1. септембра 2001. 

године. Рок за подношење пријава био је 3. октобар 2001. године. Десет предузећа јавило се 

на тендер. 27 новембра 2001 године Управни одбор ТЕ “Угљевик” усвојио је закључак у којем 
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се каже да је тендер окончан и да ће се коначна одлука базирати на листи најбољих понуђача 

Комисије за одабир понуда. 

Шест дана прије него што је објављена листа најбољих понуда Министарство енергетике и 

рударства је објавило Протокол којим каже да се уговор за набавку 7 камиона траба склопити 

са предузећем Premar, “због тешке финансијске ситуације у РС и потреба ТЕ “Угљевик””. Даље 

образложење није дато, а није јасно на који начин понуда предузећа Premar ублажава 

наведене проблеме. Протокол су потписали генерални директор ЕРС-а и министар енергетике 

и рударства. 

Комисија за одабир понуда објавила је листу најбољих понуда 31. децембра 2001. године и 

одабрала “Terex Mining” као најбољег понуђача за испоруку 15 дампера. Објављен је и 

додатак у којем се каже да понуду предуећа “Premar” треба размотрити са Министарством 

енергетике и рударства (али судећи по отиску факса, додатак није факсиран до 29. јануара 

2002. године). Управни одбор ЕРС-а објавио је, 7. фебруара 2002. године, одлуку којом се 

набавка камиона дијели на двије набавке и то: прва од 7 камиона од Предузећа “Premar” у 

укупном износу од 6.033.048 евра, док је за набавку 8 камиона ангажован “Terex” у укупном 

износу од 4.429.336 евра.  

Надлежни у ТЕ “Угљевик” су, 11. фебруара 2002. године, затражили правно мишљење о 

наведеној трансакцији од Министарства финансија. У захтјеву су се наводили Протокол 

Министарства енергетике и рударства као и друга релевантна документација укључујући ту и 

Одлуку Управног одбора ЕРС од 7. фебруара 2002. године. У свом одговору Министарство 

финансија наводи да према одредбама Закона о набавкама Министарство финансија није 

овлашћено да оцијени која је најповољнија понуда у датом тендеру. У мишљењу се каже да је 

избор требао да изврши купац, на основу одлуке Комисије за одабир најповољније понуде.  

ТЕ “Угљевик” закључила је уговор о набавци 7 камиона са предузећем “Premar” 28. марта 

2002. године успркос премије од 2,1 милиона евра и одлуке Комисије за одабир понуда. 

Недјељу дана касније, обавезе према Предузећу “Premar AG” преузима EFT у замјену за 

вишкове енергије.  

Изузеци у посебним хитним случајевима 

Тендерски процес током 2001. године за набавку петролеја отказан је, а постојећи уговор 

продужен, јер тендер није благовремено био припремљен. Руководство ЕРС-а је 12 мјесеци 

знало да ће уговор истећи 31. децембра 2001. године, али ипак није предузело ништа да би 

обезбиједило комплетирање неопходне документације, чиме су створени услови за “изузеће у 

хитним случајевима” према одредбама Закона о набавкама.   

ТЕ “Гацко” поправке и одржавање 

Током 2002. године када је ТЕ “Гацко” била ван функције, период од пет мјесеци, укупно 7,5  

милиона КМ утрошено је на поправке и одржавање када је купљен “нови” ротор од Предузећа 

“Раде Кончар” из Р Хрватске. Ротор је за потребе другог блока ТЕ “Угљевик” произведен (али 

према наводима надлежних у ТЕ “Гацко”, није и плаћен) касних 80-тих година, од када стоји у 

складишту. Ротор је купљен по убрзаној процедури, за 954.000 USD, према одлуци Владе о 

“околностима хитне потребе”, чиме је избјегнут тендерски процес.  

За април 2003. године примпремљен је свеобухватан план замјене дијелова, којим ће се 

поново избјећи тендерски процес. Замјена котла и цијеви коштаће 10 милиона КМ, а набавка 

ће се извршити од првобитног руског добављача, уз посредовање предузећа “Premar Services” 

из Швајцарске. (“Premar” је исто предузеће које је ангажовано за набавку камиона по знатно 
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већим цијенама, што је за ЕРС проузроковало непотребне трошкове, у износу од преко 2 

милиона долара.) Овај уговор повлачи неколико питања. У уговору се наводи да ће се котао 

набавити од тачно одрећеног руског предузећа, и није јасна потреба за ангажовањем 

Предузећа “Premar Services”. Директан уговор са Предузећем “Premar Services” у супротности 

је са захтјевима набавке. У Протоколу Министарства енергетике и рударства наводи се уговор 

са руским предузећем. 

Ми доводимо у питање овакве набавке и методе набавке. Зашто би предузеће произвело 

ротор за ТЕ “Угљевик” током ‘80-тих, без, барем, дјелимичне наплате? Да ли је дио 

произведен ‘80-тих заиста и најбоље рјешење за замјену, у околностима које су настале током 

2003. године? Пошто се ТЕ “Гацко” суочавала са бројним и добро познатим проблемима и 

кваровима током 20-годишње праксе коришћења руске опреме, питамо се колико је паметно 

набавити котао од истог добављача. 

Такође је важно поменути клаузулу у уговору о продаји вишкова енергије EFT-у у којој се 

наводи да ће се продаја вишкова енергије EFT-у вршити по нижим цијенама у ситиацијама 

када су велики производни капацитети, какав је ТЕ “Гацко” ван функције. Према томе, 

адекватно одржавање да би се спријечили кварови, као и квалитет и поузданост поправки од 

изузетног су значаја за било које велико производно постројење. 

Препоручујемо да Финансијска полиција испита ове набавке за потребе ТЕ “Гацко”, као и везу 

са Предузећем “Premar Services”. 

Зграда у Гацку 

На самом улазу у мали град Гацко налази се седмоспратна зграда која је у изградњи, и на 

којој су радови завршени отприлике 30%. На знаку испред зграде наводи се да је изградња 

заједнички пројекат ТЕ “Гацко” и Општине Гацко. Када смо затражили да видимо листу уплата 

за наведени грађевински пројекат речено нам је да током 2002. године нису вршена никаква 

плаћања. Касније смо сазнали да изградња зграде траје од 1998. године, уз очигледно 

прекорачење трошкова. Током 2001. године посљедњи извођач из Београда добио је авансну 

уплату од 2,1 милиона КМ, након чега је услиједила додатна уплата у износу од 1,1 милион 

КМ, извршена супротно ономе што нам је речено, крајем 2002. године. Чланови руководства 

рекли су нам да ће се трошкови градње коначно подијелити између ТЕ “Гацко” и града Гацка, 

као што ће бити случај и са становима. 

Препоручујемо да Финансијска полиција испита плаћања која су проистекла из овог уговора. 

ТЕ “Гацко” исправке уговора и проблеми у вези са тендерима 

Многи уговори кориговани су по завршетку радова да би се измијенио износ – увијек навише, 

никада наниже. На примјер, 25. маја потписан је уговор са предузећем “TrafiHolding, Ltd” (са 

сједиштем на Кипру) о поправци рефракционог изолационог зида котла ТЕ “Гацко”, у укупном 

износу од 62.000 ЕВРА. Оваква врста интервенције требала би да буде прилично познат и 

добро дефинисан дио уобичајених поправака. Међутим, 26. септембра 2002. године потписан 

је Анекс 1 којим се коначан обим посла и вриједност радова повећавају за 277% до износа од 

172.108 ЕВРА. “TrafiHolding, Ltd” преузео је наведени уговор од предузећа “Шамот” из Србије 

које је највећи добављач “Електродистрибуције” Пале, путем компензација. Одјељење 

интерне контроле ЕРС-а навело је да је “Шамот” био у претплати у износу од 200.000 КМ, када 

је “TrafiHolding, Ltd” преузео уговор.  

Комисија за анализу понуда ЕРС-а свима објављује које су вриједности примљених понуда и 

касније понуђачима саопштава колико мора да износи њихова најнижа цијена да би добили 

уговор. Иако се ово може читити као добар начин да се добије најповољнија цијена, на овај 
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начин уговор се може дати и одређеном повлашћеном понуђачу. Као што је наведено у овом 

Извјештају, стварне цијене често су пуно више од цијена наведених у понудама, посебно у 

случајевима када се користе компензације. 

Један добављач жалио се да је био принуђен да да донацију Цркви и фудбалском клубу да би 

могао да настави пословање. 

Један од добављача ТЕ “Гацко” којег смо посјетили, а који фактурише отприлике 3 милиона 

КМ годишње и са Рудником угља ради од 1997. године, тренутно има сједиште у двособној 

бараци, без текуће воде. Иако тај добављач тренутно гради велику троспратну управну зграду 

од материјала који је добио путем размјене, ипак доводимо у питање способност предузећа 

такве величине да послује са Рудником у оваквом обиму, током протеклих пет година. 

Гацко - геолошке процјене одвоза угља и јаловине 

Током анализе фактура осам највећих добављача ТЕ “Гацко”, открили смо да је контрола 

фактурисања за услуге одвоза угља и јаловине слаба. На почетку уговора ради се 

прелиминарна процјена са геолозима/инжињерима Рудника угља, која се усаглашава са 

представником извођача. На зиду Рудника уцртава се површина (коцка) за сваког извођача, 

која се касније уцртава на карту. На основу узорка ради се процјена експлоатације угља 

(нечистоћа-камен и глина). Онда се врши процјена одвоза у кубним метрима. Руководилац 

Рудника угља, који обавља посао са непотпуним радним временом додјељује се сваком од 

извођача. Руководилац води дневник рада. Дневник не садржи податке о испорукама или 

количинама, иако је вага смјештена близу излаза. Осим тога, један од извођача нам је рекао 

да је честа пракса да руководиоци Рудника траже брзе измјене локација и преузимање 

мањкова других извођача. Честа је појава да се праве анекси и амандмани на оригиналне 

уговоре, након потписивања уговора. Извођач са којим смо разговарали радио је према 

четвртом анексу који је потписао за 2002. годину. Како напредују радови на оригиналним 

“коцкама” припремају се фактуре у вријеме када је лако извршити процјену радова на одвозу 

материјала. Након тога група руководилаца потписује фактуру коју је већ потписао извођач. 

Оваква компликована процедура, заједно са геолошким процјенама, ствара услове за веће 

фактурисање и веће плаћање од реалног. Интерна ревизија ЕРС-а оцијенила је у марту 2002. 

године да је ископано 360.000 тона угља за који не постоји евиденциј, и који није 

искоришћен у ТЕ. До 17. јануара 2003. године чланови руководства ТЕ “Гацко” нису 

одговорили на наводе извјештаја интерне ревизије, а речено је да ће комисија анализирати 

извјештај до 28. фебруара 2003. године. 

Када се ради о наведеном проблему, ми доводимо у питање потребу ангажовања извођача на 

одвозу угља и јаловине, када Гацко већ има вишак радника, од којих су многи недовољно или 

никако искоришћени. 

Препоручујемо да руководство преиспита потребу ангажовања извођача. Такође 

препоручујемо да се појача контрола док су наведени уговори на снази. Неопходно је да се 

камиони којима се одвози угаљ и јаловина извагају, евидентирају и да се количине сравне 

прије фактурисања и извршења плаћања. Сви камиони морају се извагати. Евиденцију 

добављача потребно је водити компјутерски и сравњивати мјесечно. 

“Термоградинг д.о.о.” Београд – Извођач за ископавање 

“Термоградинг” је извођач који ради на ископавању угља са Гацко РИТЕ, дуги низ година. 

Током 2002. године дуговање ТЕ “Гацко” према “Термоградингу” из 1999., 2000., и 2001. 

године износило је преко 4,2 милиона КМ. Средином 2002. године “Термоградинг” је поднио 

тужбу надлежном суду, тражећи пресуду. У једној од најбржих грађанских парница у скоријој 
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историји Републике Српске, “Термоградинг” је добио пресуду са затезном каматом и каматом у 

укупном износу од преко пет милиона ЕВРА. 

“Термоградинг” је, средином децембра, тражио од суда да блокира главни рачун ЕРС-а и ЕРС 

је врло брзо постигао споразум о извршењу плаћања у ратама. Прва рата од 500.000 ЕВРА 

(отприлике милион КМ) уплаћена је прије краја године. 

Када смо се састали са запосленима у Одјељењу финансија у Гацку и добили објашњење 

проблема о наведеном дуговању, речено нам је да не бринемо, јер они више не послују са 

“Термоградингом” из Београда. Речено нам је да сада имају уговор са “Термоградингом” из 

Гацка, новим предузећем које је у власништву истих људи, као и предузеће из Београда. 

“Термоградинг” Гацко има врло лијепу и модерну управну зграду, са погледом на ТЕ “Гацко”. 

Уговор о софтверу 

У јануару 1999. године уговор вриједан нешто мање од 5 милиона USD потписан је са 

предузећем СБ Софт из Београда, без одговарајућег тендерског процеса. Уговор је потписан 

за испоруку информационог система и јединственог система за фактурисање за пет 

електродистрибуција и дирекцију предузећа. Почетком 2000. године СБ Софт раскинуо је 

уговор, тврдећи да ЕРС није испунио одредбе уговора о плаћању. До маја 2001. године СБ 

Софту плаћено је укупно 1,8 милиона USD. Током наше ревизије систем је био само 

дјелимично имплементиран у двије електродистрибуције (у Бањој Луци и Требињу). Дио 

система који је имплементиран је непотпун, неадекватан и не функционише у цјелости. Дио 

система који функционише није интегрисан и не може дати, чак ни најосновније информације 

неопходне за руковођење. Осим тога, овај “нови” систем базира се на Oracle 7 and Windows 

95-98 оперативним системима који су већ сада застарјели. За Oracle 7, фирма Oracle више не 

даје подршку. 

Потребе предузећа нису биле адекватно дефинисане, нити су надлежни у ЕРС-у проучили и 

размотрили алтернативе, прије него што су додијелили уговор овом једином понуђачу. 

Непостојање адекватно дефинисаних захтјева резултовало је у неуспјелој имплементацији и 

систему који нема потребне перформансе, што је случај са системом СФ Софта. Препоручујемо 

да руководство у сарадњи са тимом Европске уније, који ради на дефинисању захтјева 

корисника за три електропривредна предузећа детаљно сагледа своје тренутне и будуће 

потребе да би се заједнички сагласили са одговарајућим софтверским рјешењем које је у 

потпуности интегрисано и које испуњава захтјеве најбоље међународне праксе извјештавања, 

мониторинга, евидентирања и фактурисања. 

Препоручујемо да Финансијска полиција испита околности додјеле овог уговора.  

“Мобил комерц” – “Електродистрибуција” Пале 

“Мобил комерц”, један од највећих добављача “Електродистрибуције” Пале примио је, у 

децембру 2001 године, уплату од 956.813 КМ за 13 великих колутова кабла и другу електро 

опрему која је испоручена у новембру 2001. године. Ово плаћање резултат је чињенице да је 

финансијски директор “Електродистрибуције” Пале поштовао одредбе тендера из 1999. године 

по којем роба није никада испоручена, због спора око компензационог аранжмана. Цијена 

роба изражена је у вриједностима из 1999. године, примијењен је курс динара из 1999. 

године, што је за резултат имало преплаћени износ од 112.000 КМ, само због разлике у курсу 

динара. Нове процедуре о набавкама путем јавног тендера и Закон нису поштовани, јер је 

финансијски директор, Љубан Турањанин, вјеровао да, за набавку која је извршена средином 

2001. године, треба примјењивати одредбе тендера из 1999. године. Провјером судске 

регистрације предузећа дошли смо до информације да је “Електро Панонија” оснивач и 

власник “Мобил комерца”, а да је директор “Електро Паноније” Огњен Турањанин, син 
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финансијског директора “Електродистрибуције” Пале. Ово плаћање извршено је у хитном 

поступку крајем године, отприлике четири мјесеца након што је Љубан Турањанин преузео 

дужност финансијског директора “Електродистрибуције”  Пале. 

Препоручујемо да Финансијска полиција испита ову трансакцију. 

Бета и Лорд – “Електродистрибуција”  Пале 

Бета д.о.о. побиједила је на тендеру за пружање услуга превоза радника 

“Електродистрибуције” Пале за 2002. годину. Према судској регистрацији власник Бете је 

Зорка Ковачевић за коју вјерујемо да је супруга Добре Ковачевића, генералног директора 

“Електродистрибуције” Пале. У исто вријеме она ради у Одјељењу наплате 

“Електродистрибуције” Пале. Видјели смо двије копије уговора између “Електродистрибуције”  

и Бете д.о.о. Господин Ковачевић је био потписник у име “Електродистрибуције”, док је 

госпођа Ковачевић била потписник у име Бете д.о.о. 

Лорд д.о.о. добио је уговор на тендеру за набавку ситне електроопреме у вриједности од 

130.000 КМ за “Електродистрибуцију” Пале за 2001. и 2002. годину. Према регистрацији код 

суда, власник Предузећа Лорд је Живана Клепић, која је у исто вријеме запослена у 

“Електродистрибуцији” Пале, и за коју вјерујемо да је супруга Ђорђа Клепића, главног 

диспечера “Електродистрибуције” Пале. 

Препоручујемо да Финансијска полиција испита наведене трансакције и да се уведе и проведе 

политика о сукобу интереса. Запослене који користе свој положај у предузећу у сврху свог 

властитог финансијског интереса или финансијског интереса своје родбине и пријатеља треба 

одмах отпустити. 

“Шамот” Соколац – “Еледтродистрибуција” Пале 

Највећи добављач, “Шамот” Соколац, примио је авансну уплату у износу од 2,7 милиона КМ за 

малу зграду која се гради у Сокоцу, радове асфалтирања испред нове управне зграде у 

Палама и малу управну зграду и ограђени паркинг у Српском Сарајеву. Понуда “Шамота” за 

изградњу зграде у Сокоцу прихваћена је јер је “Шамот” пристао да се плаћање у износу од 

1,2 милиона КМ изврши у цијелости путем компензација. Иако је ова мала зграда завршена 

тек 40-50% до краја године, већ је извршено плаћање у износу од 900.000 КМ (75%). Да би 

“Шамот” могао да добије потребне компензације његовим запосленим дата је дозвола да 

изврше увид у стање дуговања потрошача електричне енергије “Електродистрибуције” Пале и 

да ступе у контакт са потрошачима, како би могли са њима да изврше размјену дуговања за 

робу. Након извршења компензације, добијену робу “Шамот” продаје широм Р Србије, Р Црне 

Горе, БиХ и Р Хрватске. До 31. децембра 2002. године “Електродистрибуција” Пале платила је 

“Шамоту” укупно 1.483 милиона КМ у готовини, и 1.175 милиона КМ у компензацијама. Осим 

проблема у евидентирању овог конкретног рачуна који је поменут раније у извјештају, 

уочавамо и проблем са постојећим међусобним односима. Зашто је добављачу који је треће 

лице дозвољен приступ евиденцији потрошача? Ми смо обишли градилишта и уочили да 

зграде у Сокоцу и Српском Сарајеву изгледају мање од оних дефинисаних уговором. Такође 

смо обишли стовариште грађевинског материјала Предузећа “Шамот” Соколац, и не чини нам 

се да Предузеће располаже складишним простором или теретним возилима, неопходним за 

размјену преко 1,1 милиона КМ у роби преко територије Р Србије, Р Црне Горе, Босне и 

Херцеговине и Р Хрватске. 

Препоручујемо да Финансијска полиција испита наведене трансакције. 
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4. Испитати и сравнити набавке горива за ЕРС и његова придружена 
предузећа. 

Током наше ревизије, прегледали смо фактуре за гориво за 2002. годину за добављаче ТЕ 

“Гацко” које су биле архивиране у Одјељењу рачуноводства Термоелектране. Према нашем 

прегледу, укупно шест милиона КМ утрошено је за набавке горива. Двије недјеље касније, из 

Гацка смо путем факса добили допуњену листу набавки горива, у укупном износу од 7,1 

милион КМ. Међутим, изгледа да је централа ЕРС-а извршила плаћање у износу од 8,9 

милиона КМ у корист НИРС Петрола током 2002. године на име наведених активности у 

“Гацку”. Разлику од 1,8 милиона КМ нису могли поткријепити документацијом, нити на други 

начин објаснити. 

Постоји и велики број других занимљивих проблема око набавке горива. Први рачуни које 

ЕРС плаћа банковним трансфером су рачуни Петрола Пале и Петрола Требиње који добијају 

од 20.000 до 120.000 свакога дана. Генерални директор господин Аћимовић свакодневно 

лично прегледа и одобрава наведена плаћања. Судећи по трансакцијама које смо испитали 

очигледно је да наведена предузећа имају приоритет у плаћању. 

Обим набавки горива за ТЕ “Гацко” није се измијенио у 2002. години у односу на 2001. 

годину, упркос чињеници да је ТЕ била ван погона 4-5 мјесеци. Ми доводимо у питање 

њихову тврдњу да су исти извођачи радили пуно радно вријеме на одвозу горњих слојева 

јаловине, током периода када је ТЕ била ван погона. Врло искусан професионалац у домену 

финансија тврдио је да је тендер за дизел и мазиво за ТЕ “Гацко” и “Угљевик” провела 

централа у Требињу и да је тендер био заснован за политичким околностима, као и да ТЕ 

“Гацко” није било дозвољено да има свог члана у Комисији за анализу понуда. Наша анализа 

набавки горива у Гацку показала је да је плаћено укупно 1,7 милиона КМ више, у односу на 

износ одабране понуде. 

Још једна интересантна чињеница је да је Рудник угља “Бановићи” у Федерацији БиХ два пута 

већи од рудника у Гацку и најмање три до четири пута већи у погледу обима произбодње од 

ТЕ “Угљевик”, па ипак годишња потрошња рудника Бановићи на име набавке горива износи за 

1-3 милиона КМ, 2,9 милиона КМ мање у односу на ТЕ “Гацко” и “Угљевик”. Због лошег 

квалитета угља који се ископава у Гацку потребне су веће количине горива да би се угаљ 

запалио и то додатно гориво одговара отприлике 12% укупне набавке горива у 2002. години. 

То значи да је 5,9 милиона КМ фактурисано током 2002. године на име набавке дизела, што је 

отприлике 2,9 милиона КМ више од потрошње на име набавке горива у Бановићима. Изгледа 

да је прекомјерна потрошња горива још већа у руднику у Угљевику, који је по величини 

једнак четвртини рудника у Бановићима. Угљевик је током 2002. године утрошио 8,3 милиона 

КМ за набавку горива иако бољи квалитет угља у Угљевику не захтијева велику потрошњу 

горива за паљење. У току припреме за објављивање извјештаја руководство ЕРС тврдило је да 

су претходни износи нетачни и да желе да доставе нове износе. 

Имајући у виду чињеницу да наведена два предузећа примају највеће готовинске трансфере 

током године, сматрамо да је занимљиво да руководство није могло дати задовољавајуће 

објашњење. Осим тога, износи које наводимо изражени су са највећом могућом дозом 

резерве. Остала документација указује на чињеницу да је разлика још већа. Препоручујемо 

да Финансијска полиција истражи и сравни фактурисане износе горива са стварном 

потрошњом. Исто тако препоручујемо да се испита коначни корисник свакодневних 

готовинских трансфера. Препоручујемо да Финансијска полиција испита везе између НИРС-а, 

Мандића и “Манцо Петролеума”. 
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5. Елиминисати методе плаћање путем компензационих аранжмана и 
озбиљно ограничити компензационе аранжмане између двају лица. 

ЕРС 

Процес обраде компензација слабо се контролише и пуно кошта. Принуда примјене плаћања 

путем компензација, да би се обављала основна дјелатност, уназадила је основну дјелатност и 

у исто вријеме створила претпоставке да се готовина усмјерава одабраним добављачима. ЕРС 

и његова придружена предузећа извршили су трансакције у укупној вриједности од 145,4 

милиона КМ путем компензација током 2001. године, а током првих 11 мјесеци 2002. године 

закључно са 30. новембром компензационе трансакције износиле су укупно 161,6 милиона 

КМ. (Напомена: Руководство нам је доставило неколико различитих износа компензација за 

исти временски период на основу различитих извјештаја како током, тако и након наше 

ревизије.) Компензацијама се остварује преко 40% укупне наплате у многим 

електродистрибуцијама. Осим тога, сва производна постројења врло често користе 

компензације као средство плаћања добављачима.  

Руководство нас је информисало да плаћање за робу путем компензационог аранжмана 

уобичајено кошта предузеће 30% више од вриједности понуде, што смо потврдили 

тестирањем и разговорима са добављачима. ЕРС преферира компензационе аранжмане, чак и 

када то значи да ће коначни трошкови на терет ЕРС-а бити знатно већи. На примјер, Комисија 

за анализу понуда одабрала је предузеће “Елвако” Бијељина да учествује у великом ремонту 

ТЕ “Гацко”. “Елвако” Бијељина примио је 36,4% више, у односу на њихову властиту првобитну 

понуду, због одлуке Комисије да се плаћање изврши путем компензације. Коначна цијена 

плаћена у корист наведеног предузећа износила је скоро двоструко више од најмање понуде 

коју је дао други извођач који је захтијевао авансно плаћање. 

Током нашег ограниченог тестирања које смо извршили у Руднику угља у Гацку, наишли смо 

на примјере да велики извођачи имају огромне износе ненаплаћених потраживања која имају 

стопу раста од 75% годишње. Ти извођачи нису сигурни када ће наплатити своја 

потраживања и на који начин. У једном тренутку “Електродистрибуција” Пале је на основу 

писма ЕРС од 18. октобра 2002. године у којем се каже да је потребно умањити обим 

компензација одбила да одобри компензацију добављачу, за плаћање које је потраживао. С 

обзиром да дуговање наведеном извођачу није плаћено готовином, дуг је остао неизмирен. У 

околностима какве су ове, лако је разумјети зашто су продајне цијене знатно увећане када се 

компензације користе као метода плаћања. Само врло добро организовано предузеће које 

одлично послује може поднијети да континуирано не наплаћује 30% фактурисаних 

потраживања, уз безготовинске компензације 40% укупног промета. Понуде је потребно 

значајно увећати да би се покриле настале разлике, а радови се фактуришу далеко више од 

реалне вриједности.  

Компензациони уговори обично су документи од једне до двију страна који садрже податке о 

износима, потписима и печатима учесника у трансакцији. ЕРС тврди да има сазнања само о 

износима својих дуговања и потраживања, упркос чињеници да многе компензације укључују 

учешће неколико других предузећа. Оваква слабост лако би могла да има за посљедицу 

злоупотребу средстава. Нема описа имовине којом се тргује, нити постоје валидне процјене 

стварне вриједности имовине или услуга којима се тргује. Нема контроле над кумулативном 

вриједношћу компензационих аранжмана до које свако појединачно предузеће може да уђе са 

ЕРС-ом или неким од његових придружених предузећа, нити централа испитује 

компензационе аранжмане између придружених предузећа и других предузећа и лица. Осим 

тога, овакви аранжмани користе се да би се финансирали прекомјерни трошкови и продужења 

уговора и да би се закомпликовала, закамуфлирала или на други начин сакрила неовлашћена 

плаћања и/или накнаде. Употреба оваквих аранжмана резултовала је неевидентирањем 
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стотина милиона КМ у евиденцији ЕРС-а и немогуће је утврдити да ли је примљена вриједност 

једнака вриједности која је плаћена. У оперативне јединице ЕРС са различитим партнерима 

имају неколико хиљада уговора о компензацији. 

Мјере контроле над компензацијама су слабе и компензације се врло лако могу искористити 

за злоупотребу средстава и скривање стварне сврхе трансакција. О употреби компензација 

било је помена и у ревизорском мишљењу које је о пословању ЕРС-а током 2001. године дала 

ревизорска кућа PricewaterhouseCoopers. Препоручујемо да ЕРС престане да користи 

мултилатералне компензације са три или више учесника и да озбиљно ограничи компензације 

са два учесника на ситуације апсолутне потребе и то само онда када су обје стране 

трансакције у потпуности документоване. 

Обавезна мултилатерална компензација Владе Републике Српске 

Током 2002. године дистрибуција “Електрокрајина” (Бања Лука) била је учесник у обавезној 

мултилатералној компензацији гдје је предузеће извршило “пребијање” својих дуговања на 

име пореза и других дуговања према држави са потраживањима на име потрошње електричне 

енергије буџетских корисника. Вриједност ове трансакције износила је 7,6 милиона КМ и 

укључивала је дуговања 300 потрошача-буџетских корисника. 

Влада Републике Српске провела је ову мултилатералну компензацију при којој су сви 

буџетски корисници и јавна предузећа послали податке о својим дуговањима и 

потраживањима од других буџетских корисника и јавних предузећа Министарству финансија 

које је онда пронашло начин да отпише међусобна дуговања и потраживања. Укупан износ 

цјелокупне трансакције био је око 94 милиона КМ. Овај износ скоро је двоструко већи од 

износа обавезне мултилатералне компензације извршене у 2001. години. (У то вријеме 

трансакција из 2001. године трабала је да буде посљедња мултилатерална компензација, што 

је договорено након бројних проблема који су били наведени у Извјештају ОХР-а/ОЕБС-а о 

ревизији рачуна Владе од јуна 2001. године). Када се на овај начин изврши отписивање 

међусобних дуговања и потраживања, износ за који су умањена дуговања требало би да се 

одузме од износа у буџету предвиђеног за сваког буџетског корисника јер су своја дуговања 

измирили путем компензације, а не готовиом. Међутим, ништа такво се не дешава. Према 

томе, овакво отписивање дуговања није ништа друго него скривени начин да се изнађу 

додатна средства финансирања за сваког буџетског корисника који је учествовао у 

трансакцији. Један од највећих корисника оваквог начина финансирања било је Министарство 

одбране којем је 2002. године отписано дуговања у износу од 13 милиона КМ. 

Осим тога, будући да се пракса измиривања обавеза путем обавезне мултилатералне 

компензације наставила, и да није престала како је раније договорено, може се очекивати да 

ће се овакав скривени начин финансирања наставити, омогућавајући додатно финансирање 

министарствима која нагомилавају дугове који се касније отписују путем компензације, а не 

одбијају из њивохог буџета. Оваква пракса ствара потешкоће у пословању предузећа какво је 

дистрибуција “Електрокрајина” (Бања Лука) које не прима благовремене уплате по основу 

својих потраживања. 

Према нашим сазнањима, Међународни монетарни фонд тражио је да се оваква пракса 

компензирања прекине. Ми подржавамо њихову препоруку. 

6. Унаприједити финансијску контролу и тачност и адекватност 
финансијског и руководећег извјештавања. 

Током наше ревизије уочило смо бројне примјере постојања недосљедних и нетачних 

финансијских информација или примјере непостојања информација уз контрадикторна и 

недосљедна објашњења. На мишљење које је о завршном рачуну ЕРС-а за 2001. годину 
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изразила Ревизорска кућа PricewaterhouseCoopers у великој мјери су утицали проблеми са 

недосљедним и нетачним извјештавањем. Слиједе неки од примјера проблема на које смо 

наишли током нашег рада. Наведени примјери само су узорци проблема овог типа на које смо 

наишли током рада на терену. Писмо руководству Ревизорске куће PricewaterhouseCoopers, 

које је упућено са њиховим мишљењем о завршном рачуну ЕРС-а за 2001. годину, садржи 

пуно више примјера о проблемима који и даље нису ријешени. Стање евидентирања и 

финансијска контрола изузетно слаби, што у великој мјери отежава, ако не и у потпуности 

онемогућава, стварање јасне слике о томе шта се дешава у пословању, и како се троше 

средства и помаже да се камуфлирају многи проблеми који су овдје наведени. 

Нетачно наведена стопа наплате 

Руководство је објавило да су стопе наплате у дистрибутивним центрима у висини од 98% до 

116%. Међутим, током нашег тестирања нашли смо да су стопе наплате знатно ниже. Стопе 

наплате у готовини крећу се од 25 до 50%, а и наплата путем компензација сличног је обима. 

Остале ставке, које су третиране као наплата, биле су уплате везане за репрограмиране 

дугове и отписи. На примјер, Електродистрибуција “Електрокрајина” (Бања Лука) објавила је 

да је њихова стопа наплате за 2001. годину била 88,5%. Међутим, након одговарајућих 

усклађивања испоставило се да је стварна стопа износила 75,7%. За 2002. годину објавили су 

да су имали стопу наплате од 95,9%, а усклађивања су показала да је стварна стопа износила 

83,2%. Директор финансија на Палама задовољно је изјавио да је њихова 

Електродистрибуција постигла најбоље резултате наплате од 116% од фактурисаних износа. 

Међутим, након што смо рашчланили износе, он је опозвао освоју изјаву и признао да је стопа 

наплате била само 65% у 2002. години, што показује да није било побољшања у односу на 

2001. годину.   

Средином 2001. године Влада Републике Српске донијела је одлуку да сви потрошачи, који су 

дуговали више од 60.000 КМ на име утрошка електричне енергије, могу да репрограмирају 

свој дуг на период од 24 мјесеца, без камате. Нови тражени минимални износ отплате на 24 

рате био је 30.000 КМ. Ова одлука је резултовала тиме да је 33,6 милиона КМ дуга 

репрограмирано, а 5,5 милиона КМ обрачунате камате је отписано. Дио овог дуга у износу од 

19,8 милиона КМ односи се на Електродистрибуцију у Бањој Луци, чијих је 3,3, милиона КМ 

потраживања на име камате отписано. И послије извршеног репрограмирања, отплате се не 

прате адекватно. До краја 2002. године Бања Лука је наплатила само 43% од 

репрограмираних потраживања која је до тада требала да наплати у цијелости.  

На Палама је ситуација таква да већи дио онога што је репрограмирано није уплаћено, а ти 

исти потрошачи поново имају огромне износе неплаћених рачуна у 2002. години. Директор 

финансија на Палама није имао информацију да постоје неки покушаји да се наплати 

репрограмирани дуг и признао је да је 140.000 КМ репрограмираног износа од великог 

дуговања “Фамос-а” било погрешно књижено два пута, и то и на конту репрограмираног дуга, 

и на конту новог фактурисања. Репрограмирањем дуга мијења се стања рачуна, одгађа отпис 

и омогућава лака манипулација стопе наплате брисањем из евиденције дијела дуга који је 

класификован као репрограмиран. Поред тога, отплате репрограмираног дуга улазе у 

прорачун стопе наплате, иако се оне односе на укупно стање које је претходно избрисано из 

евиденције.  

Препоручујемо да политику репрограмирања дуга одређује управа предузећа, а не Влада. 

Такође препоручујемо да управа развије и имплементира политику мјера којима ће се 

дефинисати услови које дужник треба да испуни да би стекао право на репрограмирање 

остатка дуга, што укључује обавезу потрошача да изврши значајну (а не симболичну) уплату 

на име отплате постојећег дуга да би испунио услове за репрограмирање остатка дуга. Када  

дужници испуне услове за репрограмирање остатка дуга, не би требали да им се толеришу  
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пропусти у измирењу мјесечних обавеза. Потребно је имплементирати одговарајуће системе 

да би се омогућило да се на потраживања примјењују одговарајуће стопе застарјевања, да се 

отплате евидентирају на одговарајућа конта и да се поправи тачност израчунавања стопе 

наплате.  

Политике и процедуре 

Не постоје писане финансијске, обрачунске, књиговодствене, нити било какве друге 

процедуре и сигурно нема приручника о процедурама ни на једном мјесту које смо ми 

посјетили током наше ревизије. У Електродистрибуцији у Требињу нису постојале процедуре, 

већ је само постојао водич за евидентирање готовине који је написан на једној страни, а 

чијих се одредаба особље није придржавало. У електродистрибуцији “Електрокрајина” у 

Бањој Луци  нису постојала упутства у писаној форми. Запослени су тврдили да су добијали 

инструкције из Требиња сваки пут кад би се нешто измјенило. Међутим, ове инструкције нису 

чуване на једном мјесту, и запослени су пронашли само један примјер таквих инструкција 

током наше посјете. Процедуре за наплату нису пронађене ни у једној од дистрибуција које 

смо посјетили, а стопа наплате показује да се том подручју посветила недовољна пажња. У 

“Електрокрајини” је генерални директор очигледно занемарио контролу над пролазним 

рачуном. Стање извјештавања о информацијама кључним за руковођење је очајно у цијелом 

предузећу. Овај основни принцип пословања није новост, али се ипак годинама игнорише.  

Препоручујемо да се приоритет да развоју, ширењу, обуци и провођењу политике и 

процедура везаних за основну дјелатност. Ова политика и процедуре требају да буду у складу 

са међународно прихваћеном најбољом праксом за индустрију. Потребно је проучити захтјеве 

информационе технологије и организационе структуре да би се омогућило да организација 

пронађе свеобухватну, интегрисану и рентабилну методу за имплементацију и провођење 

најбоље праксе. Занемаривање контрола не треба толерисати на било којем нивоу.  

Аутоматско пражњење банковних рачуна 

Током наше посјете Електродистрибуцији “Електрокрајина” (Бања Лука) открили смо да је 

директор избјегавао дневно аутоматско пражњење банковног рачуна за уплате. Тврдио је да 

је банка била преспора и да није вршила дневно пражњење. Стога је директор припремао 

своје налоге за плаћање и презентовао их банци прије дневног аутоматског пражњења 

рачуна. Програмираним пражњењем 32% средстава шаље се на оперативни рачун 

Електродистрибуције у Бањој Луци, а преосталих 68% средстава шаље се у Требиње. У 

вријеме наше ревизије, генерални директор је, избјегавајући пражњење, упућивао 50% 

средстава на оперативни рачун Електродистрибуције, а само 50% у Требиње. Генерални 

директор је тврдио је да је био приморан да тако поступи, јер је због притиска пореских 

власти био приморан да измири своје дуговање према њима. Генерални директор је тврдио да 

ће остатак надокнадити путем компензација током године. Директор је тврдио да је добио 

прећутни пристанак из Требиња за његов начин пословања. Показао нам је формулар на коме 

се види промет средстава на рачуну. Рекао нам је да се наведени образац сваки дан шаље 

факсом у Требиње.  

Аутоматско пражњење рачуна за уплате представља једну од мјера интерне контроле над 

пријемом уплата. Могућност да се интерна контрола занемари по властитом нахођењу негира 

контролу. Таква појава такође шаље недвосмислену поруку о ставу руководства, према 

провођењу мјера интерне контроле. Банка треба да има инструкцију да директор није 

овлашћен да издаје налоге за плаћање са пролазног рачуна. 
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Контроле готовине 

Контрола готовине у Електродистрибуцији у Требињу практично не постоји. Став руководства 

о контроли готовине је слаб, чиме се средства предузећа излажу ризику.  

У октобру 2002. године извршили смо ненајављену контролу и бројање готовине. Резултат 

нашег бројања не може да се усклади ни са ручно вођеним дневником (ЕВРО и КМ), ни са 

компјутеризованим системом за наплату. Појединости бројања и проблеми на које смо наишли 

су сљедећи: 

•  У благајни радне јединице нашли смо готовину у откључаној ладици, која је била у 
већем износу него што је било наведено у ручно вођеном благајнички дневнику за тај 

дан. Благајница је објаснила да је шеф благајне била одсутна неколико дана, тако да 

она није била у могућности да прикаже њене готовинске улазе у благајну. Онда је 

благајница презентовала два додатна дана ручно вођеног благајничког дневника. 

Када смо сабрали улазе за претходне дане, у каси је био мањак од 2.788 КМ што је, 

према објашњењу благајнице, узроковано исплатом аванса запосленима. Да би 

поткријепила своје тврдње, благајница је за ове трансакције одштампала три 

непотписана комада траке из “рачунске машине”, с именима и износима. Пошто је 

мањак и даље износио 2.088 КМ (27,4%), она је отргла још један комад траке из 

“рачунске машине”, написала своје име на њега и рекла да је посудила 2.000 КМ за 

сахрану свог ујака. Када смо напоменули да преопстали мањак износи још 88 КМ, 

одговорила је да је вјероватно посудила 2.088 КМ, након чега је ручно промијенила 

“потврду”.  

•  Када смо отворили други сто у благајни нашли смо мањак од 1.100 КМ (25%) за тај 

дан. Ту се налазила и руком написана листа “аванса запосленицима” приложена уз 

дневник чији је укупни износ био 1.100 КМ.  

•  У столу шефа благајне поново је износ средстава био мањи од износа наведеног у 
дневнику за 39,2%, или 19.271 КМ. Поред тога, благајница нас је обавијестила да је 

имала у свом дому 7.500 ЕВРА који су припадали предузећу. На питање зашто, 

одговорила је да је кренула у банку да положи новац претходне недјеље, али је 

умјесто тамо отишла у болницу јер је њен син био на рендгенском снимању. Отишли 

смо у њен дом да узмемо новац. Умјесто да је новац био у свежњу сложеном по 

новчаницама како смо очекивали да би требао бити при вршењу готовиског депозита 

на банку, новац је био у три свежња од по по 2.500 ЕВРА. Након овога, мањак је још 

увијек износио око 4.271 КМ, уз примјену курса валуте на тај дан. Благајница нам је 

рекла да су износи у ЕВРИМА укључени у евиденцију за КМ, и више пута нас је 

увјеравала да није било другог новца на неком другом мјесту у згради. Међутим, 

сљедећег јутра извршене су двије уплате на банку од 47.292 КМ и 18.845 ЕВРА, које 

су премашиле мањак претходног дана за 25.000 КМ. Такође, сазнали смо да ЕВРИ 

нису били евидентирани заједно са КМ како нам је претходно речено, већ да је 

постојао посебан дневник за ЕВРЕ.  

Нисмо били у могућности да сравнимо разлике које су забиљежене током бројања, 

или депозите који су извршени дан након бројања. Сљедећег дана директор 

финансија је најавио да је формирао “Комисију” за истраживање мањка у 

благајнама. Као што се и очекивало, Комисија је утврдила да није било мањка, и 

поступак благајника није био крајње неприкладан. Међутим, у својој истрази 

Комисија није укључила мањак шефа благајне, што илуструје да је Комисија 

формирана у покушају да се прикрију мањкови, и да се оправда пракса оскудне 

контроле.  
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Осим тога, сазнали смо да је директор финансија сваког мјесеца лично одлазио у базу СФОР-а 

која је лоцирана на излазу из Требиња како би у готовини наплатио (у ЕВРИМА) рачуне за 

утрошену електричну енергију. Готовину је доносио назад шефу благајне без потврде, или 

неке друге документације. 

Иако је постојала процедура од једне странице за руковање готовином, од 19. априла 2002. 

године ниједна од мјера контроле које су садржане у процедури није примијењена. Када су 

коначно признали да се не примјењује ниједна од мјера контроле, речено је да су процедуре 

једноставно нешто што они покушавају да достигну. У овој ситуацији контрола не постоји, 

чиме се омогућава да готовина лако залута, а да се не евидентира или изброји. Сумњамо да је 

новац који је нађен у дому шефа благајне у три свежња од по 2.500 ЕВРА био намијењен за 

депозит како нам је речено.  

Поред смјене неких кључних људи, ми препоручујемо: 

•  Истрагу Финансијске полиције и усклађивање документације о примљеној готовини и 
депозитима Електродистрибуције у Требињу, са посебним освртом на рачуне у 

ЕВРИМА и депозите шефа благајне. 

•  Ревизију процедура од 19. априла да би се укључила појединачна ненајављена 

бројања готовине и усклађивање наплате са депозитима које ће вршити лице које 

нема приступ готовини. Ревидирану процедуру треба имплементирати и проводити. 

Не треба толерисати било каква одступања.  

•  Обезбиједити да се уплате СФОР-а врше преко банковних трансфера. Ако се уплата 
врши у готовини, онда се мора вршити или лично на шалтеру банке, или на благајни 

Електродистибуције уз издавање одговарајуће потврде о пријему уплате. Праксу 

директора финансија да лично преузима готовину треба одмах зауставити. 

•  Имплементирати компјутерски систем који ће захтијевати да се изврши књижење 

прије прије него штампања потврде о уплати. Тражити да се сваком потрошачу уручи 

системски направљена потврда.  

•  Обезбиједити да се готовинска средства чувају у сефу. Не дозволити да се готовина 
износи из просторија, осим ако се не носи директно на банку. 

•  Забранити благајницима да дају позајмице запосленима и узимају себи, или да 
чувају готовину која припада предузећу у својим домовима.   

Системи 

Компјутерски системи ЕРС-а су сасвим неадекватни. Системи нису интегрисани нити 

олакшавају пословање, што има за резултат неефикасност и оскудно извјештавање. Многе 

пословне јединице још увијек користе ручно вођену евиденцију и књиговодствене картице. 

Дирекција у Требињу није у стању да излиста чак и једноставан извјештај о застарјелим 

потраживањима или извјештај о дуговањима, евиденција о добављачима води се ручно и не 

постоји компјутерски систем за евидентирање хиљада компензација чији је укупни износ 

преко 160 милиона КМ. 

Предлажемо да ЕРС сарађује са службеницима Европске Уније који раде на дефинисању 

захтјева корисника који би служили као основа за набавку или развој софтвера за сва три 

електропривредна предузећа. Сваки систем који се усвоји треба да буде интегрисан и да 

омогући прихватање најбоље међународне праксе за индустрију. 
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Пензионерски бонови - Пале 

Када смо се на Палама распитивали о боновима за пензионере, директор финансија је тврдио 

да нису примали бонове, и рекао нам је да је одлука Владе о 18 милиона КМ у боновима 

повучена. Након што смо навели да је ова одлука била замијењена одлуком на мањи износ и 

да друге електродистрибуције примају бонове, он је показао извјештај на једној страни из 

којег се види да су до тог датума примили бонове у укупној вриједности од 800.000 КМ. Његов 

директор наплате показао је други извјештај за исти временски период на коме се види да су 

примљени бонови у укупној вриједности од око 1.100.000 КМ. Директор финансија обавио је 

неколико телефонских разговора тражећи стварну цифру, након чега је обећао појашњење 

које никада није услиједило. У одговору на овај извјештај, неколико недјеља касније, они су 

исказали вриједнос пензионерских бонова у износу од 1.072.119 КМ.  

Документација о добављачима Електродистрибуције Пале  

Електродистрибуција Пале одржава неколико једноставних табела вођених у Excel-у за 

продаваче, добављаче и извођаче. Не постоји одвојена евиденција готовинских уплата и 

компензација, а разне “аналитичке картице” не упоређују се међусобно. Чини се да не постоји 

надлежно лице које одобрава вишеструке уплате, а ревизија уговора показује да већина  

уговора има амандмане који омогућавају прекорачење оригиналног износа понуде. На дан 17. 

јануара 2003. године за највећег добављача/извођача у 2002. години, “Шамот” Соколац, нису 

биле књижене све трансакције, а требало је неколико часова да би се утврдило стање 

укупних дуговања и уплата у 2002. години.  

Електродистрибуција “Електрокрајина” (Бања Лука) 

Руководство није било у могућности да одреди колики су годишњи трошкови по разним 

категоријама, јер њихов систем не подржава сортирање по врсти трошкова. На примјер, у 

буџету за 2002. годину 250.000 КМ било је предвиђено за одржавање компјутерских система, 

међутим, они нису имали појма о томе колико је тачно утрошено за ову буџетску линију, иако 

је таква врста трошкова била врло честа. У буџету нису имали расположивих средстава за 

хитне оправке, али су сврставали трошкове у ову категорију. Објашњење непостојања 

средстава за ову категорију је то да они не знају које ће хитне ситуације имати. 

Такође смо уочили да постоји разлика у стању потраживања закључно са 31. децембром 2001. 

године у износу од 2 милиона КМ, у односу на стање наведено у извјештају о расподјели 

прихода од продаје електричне енергије од 1. јануара 2003. године.  

7. Побољшати контролу мјерења, очитавања и доставе рачуна. 

Извршити процјену потрошње електричне енергије за оне потрошаче код којих не 
може да се изврши очитавање бројила.  

И на Палама и у Банјој Луци читачи бројила пријављују нулти утрошак елктричне енергије 

уколико нису у могућности да, због неприступачности или забране приступа бројилу, изврше 

очитавање, тако да се фактура не испоставља потрошачу. Имајући ово у виду, уопште није 

необично да читачи бројила имају потешкоћа, јер им потрошачи не дозвољавају приступ 

бројилу. 

Уколико бројило не може да се очита, ми препоручујемо да се потрошња струје процијени и 

фактурише потрошачу. Процјене би требале да буду засноване на највишем степену 

досадашње потрошње. 
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Провођење исправне подјеле дужности 

Сваки читач бројила ради на одређеном терену. Његова дужност је да очита бројило и 

испостави рачун. Руте се ријетко мијењају. Просјечан број читача бројила на 1000 потрошача 

је 17 у поређењу са међународним стандардом који броји 6 читача на 1000 потрошача. 

Оваква пракса није продуктивна и представља неадекватну подјелу дужности, а осим тога,  

није у складу са најбољом праксом за индустрију. Оно што може да проистекне из оваквог 

стања јесте узимање новца у замјену за илегално прикључивање и/или пријављивање мањег 

од стварног утрошка електричне енергије. Несавјестан читач би могао да успостави своје 

властите прикључке и да убире приходе. 

Препоручујемо усвајање потпуно аутоматизованог система очитавања. Све док се не буде 

располагало опремом која би довела до успостављања овог система, препоручујемо прописно 

раздвајање дужности. Читачима се не би смјело допустити да стално покривају иста подручја. 

Требали би често да се мијењају. Требало би такође ангажовати квалификоване независне 

инспекторе који би свакодневно и по избору, без знања читача, вршили двоструко очитавање 

на истом терену. Такву праксу требало би проводити час или два након што читач заврши 

очитавање. Резултати ова два очитавања требали би да се упореде, сва неслагања и 

одступања независно да се испитају и прате, а непоштене читаче требало би одмах отпустити. 

Инспектори би такође могли да изврше и визуелну провјеру бројила да би утврдили илегална 

преспајања и прикључке. 

Мјерење утрошка електричне енергије   

Осим недовољног броја и неисправности бројила, такође нас брину и извјештаји о 

производњи и мјерењу утрошка електричне енергије на различитим тачкама далеководне 

електроенергетске мреже. Открили смо да од Хидроелектране “Требиње 1” до Црне Горе води 

директна далеководна линија. Управа је тврдила да се тај далековод не користи и да је он ту 

само због тога што је Хидроелектрана тако коструктивно конципирана. Међутим, контролно 

особље бране нам је рекло да далековод према Црној Гори може да се укључи парарелно са 

далеководом који води до диспечерске станице. На наше питање да ли је та далеководна 

линија недавно била коришћена, одбили су да дају одговор. 

Током рата, Хидроелектрана “Вишеград” имала је инсталисан трансформатор снаге 220 V и 17 

километара дугу далеководну линију ради повезивања са далеководном електричном мрежом 

Србије. Објаснили су нам да је тренутна ситуација таква да је производни капацитет 

Хидроелектране “Вишеград” знатно већи од капацитета који задовољава околна сеоска 

потрошачка подручја, и да сав вишак иде у Србију, али да се сав тај вишак биљежи у 

њиховим пословним књигама као размјена или фактура према EFT-у.  

Сматрамо да се електрична енергија могла лако транспортовати вани, преко ових далековода, 

а непрописно обрачунавати. Примијетили смо да су на захтјев Свјетске банке постављена 

бројила на великој Хидроелектрани “Требиње”, што би требало да поправи систем контроле.  

Искључења 

Чини се да широм РС постоји отпор према искључењу потрошача који не измирују своја 

дуговања. Потребно је да се агресивно почне проводити пракса искључивања са напонске 

мреже. 

8. Побољшати профитабилност и проток новца.   

Бројна су подручја у којима би могла да се повећа добит ЕРС-а. Слиједи списак могућих 

начина уштеде новца. Такође сматрамо да би се додатна средства могла уштедјети примјеном 
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одговарајуће опреме за надзор, усвајањем свеобухватног рачуноводствено-административно 

информативног пакета, који је у складу са најбољом праксом за индустрију и побољшањем 

система унутрашње контроле и руковођења. 

 Милиони КМ 

Елиминисати компензације; на тај начин ће се избјећи плаћања увећана 

за 30%, које је неопходно издвојити да би добављач прихватио 

компензацију  

52.9 

Превелики број запослених у Гацку и Угљевику (1400 запослених са 

мјесечним примањима од 400 КМ) 

7.0 

Продавати вишак електричне енергије директним путем 18.0 

Пензионерски бонови по одлуци Владе  7.0 

Отписана камата по одлуци Владе  5.5 

Побољшати наплату и смањити отписе 34.4 

Смањити дистрибутивне губитке и довести их на ниво међународне норме  22.0 

Смањити или елиминисати неодговарајуће и превисоке прилоге 9.5 

Поступати у складу са Законом о набавци роба, материјала и услуга 4.0 

Смањити издатке за нафту 6.0 

Укупно 166.3 

Горе наведене цифре дајемо са највећом могућом дозом резерве, с обзиром да су засноване 

искључиво на основу докумената које смо прегледали, само на неколико изабраних локација. 

Сматрамо да би неке од наших процјена могуће уштеде, као што је, на примјер, провођење 

Закона о набавци роба, материјала и услуга,  вјероватно  биле веће уколико би се повећао 

број локација и докумената за преглед. 

9. Обезбиједити благовремено и садржајно исправљање проблема уочених 
током ревизије. 

У посљедне три године, ЕРС је добила бројне приједлоге за побољшање пословања из 

различитих извора, укључујући ту PricewaterhouseCoopers (вањска ревизија), Свјетску банку, 

USAID, као и властито Одјељење интерне контроле. Природа корективне акције била је више 

формална него садржајна. Ми сматрамо да је главни разлог због којег се промјене не 

дешавају благовремено у крајње бахатом односу руководства према систему унутрашњих 

контрола, што ствара основу за развој неадекватног окружења. Чак је и најбољи контролни 

систем на свијету осуђен на пропаст, уколико му недостаје видљиво учешће и подршка 

систему унутрашњих контрола, који не може да се прекорачи по нечијем нахођењу.  

Један од малог броја реализованих приједлога био је стварање Одјељења интерне контроле у 

јануару 2001. године. Запослена су два лица којима је додијељен задатак да оснују Одјељење 

интерне контроле под руководством генералног директора. И поред поред тога што нису били 

потпуно независни у извјештавању, ова два ревизора указала су на значајан број недостатака 

контроле, сачинивши одговарајуће приједлоге за њихово уклањање. Међутим, њихови 

приједлози нису примијењени на одговарајући начин и у одговарајућем периоду. Многи 
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налази ова два ревизора су, изгледа, били потпуно занемарени. Од шефова појединих служби 

не захтијева се да на ревизорски извјештај одмах одговоре планом за рјешавање проблема. 

Многи су проблеми годинама остали неразријешени, упркос увјеравању руководства да о 

њима треба да се расправља. 

Када смо упоредили финансијски план акције који је припремила ЕРС као одговор на 

извјештај  PricewaterhouseCoopers за 1999. годину и Aid-Memoirе који је објавила Мисија 

Свјетске банке за полугодишњи преглед Другог пројекта реконструкције енергетског система, 

с актуелним налазима, открили смо да су практично сви досадашњи проблеми и данас, 

послије три године, веома присутни и актуелни. Озбиљни неријешени проблеми обухватају 

сљедеће: 

• Недостатак контроле над трошковима производње, о чему свједоче и докази у овом 

извјештају, укључујући велики број компензационих уговора, прекорачење трошкова  

термоелектрана, те заобилажење тендерског процеса, што све утиче на повећање 

трошкова. 

•  Потреба за смањењем дистрибутивних губитака, који стално остају на 30%, или су 

чак већи. 

•  Потреба да се повећа стопа наплате. Одговор ЕРС-а 1999. године указује да нико 

није могао да одреди стварни ниво наплате због потпуног недостатка контроле над 

наплатом, као и због неуспјелог покушаја идентификације прихода остварених путем 

цесијских и компензационих уговора. Стање је остало непромијењено. 

Управа ЕРС-а позната је по прихватању нужности предузимања активности којима би се 

исправили постојећи проблеми, али по том питању практично предузимају веома мало, или 

готово ништа. Пословање се и даље лоше води. Процес приватизације се одуговлачи, а 

руководство наставља да прекорачује овлашћења када год пожели. 

Препоручујемо: 

1. Садашње чланове управе и Управног одбора треба замијенити образованим људима који 

ће се побринути да се одговарајуће промјене остваре брзо и ефикасно. Прије именовања 

требало би испитати њихову животну историју и поријекло, како би се отклонила 

могућност постојања сукоба интереса.  

2. Одјељење интерне контроле треба да одговара директно Управном одбору. 

3. Основати Ревизорски комитет Управног одбора (чији би чланови били чланови Управног 
одбора који нису запослени у ЕРС-у), a чији би задатак био да провјеравају ревизијске 

налазе, као и да обезбиједе благовремено провођење неопходних корективних мјера.  

4. Увјерити се да Ревизорски комитет Управног одбора активно учествује и да има 
одговорност за избор вањских ревизора и да не поступа према инструкцијама 

руководства. 

5. Од управе би се требало захтијевати да обезбиједи детаљне планове корективних мјера, 
као одговор на ревизорске извјештаје, и они би требали да буду одговорни за ефикасно и 

благовремено провођење истих. 

6. Провести провјеру особља контроле да би се обезбиједило да они имају тражено 
образовање и радно искуство и да у потпуности испуњавају услове Стандарда 

независности интерних ревизора Међународног института. 
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7. Служба интерне контроле би се требала проширити стварајући тако могућност дјеловања 
у свим кризним сферама. 

8. Увести строгу политику о етици и сукобу интереса коју ће годишње ревидирати, 
усаглашавати и потписивати руководство, особље и чланови Управног одбора. 

10. Онемогућити Владино уплитање и постојање подијељене лојалности. 

Сукобљени интереси 

Новембра 2002. године предсједник Владе је донио одлуку којом се од ЕРС-а изузимају 

пројекти: “Врбас” (цјелокупни пројекат обухвата отприлике 30 хидроелектрана) и “Бук 

Бијела” и стављају у надлежност Владе РС-а. Веома је занимљиво да Влада РС-а планира 

изградњу бројних хидроелектрана, што ће довести до директног надметања с ЕРС у продаји 

вишкова енергије и кориштењу преносних капацитета. Једини понуђач је EFT, тренутни купац 

вишкова. 

Уплитање Владе  

У 2001. и 2002. години Влада РС-а је одобрила исплате лицима или агенцијама у укупном 

износу од преко 20 милиона КМ, а исто тако је захтијевала мултилатералне компензационе 

уговоре који су износили додатних 19 милиона КМ. 

Завод за пензионо и инвалидско осигурање (ПИО) је, према одлуци Владе, био директан 

корисник “бонова” које је у посљедње двије године примила ЕРС, а које је онда ПИО 

обезбјеђивао за кориснике који су њима плаћали рачуне за електричну енергију, у замјену за 

редовна пензиона примања. Влада РС-а није надокнадила ова плаћања, па је ЕРС морала да 

их отпише.  Вриједност бонова који су коришћени у 2002. години досеже само нешто мање од 

7 милиона КМ.  

Владине организације имају високе неплаћене рачуне код  ЕРС-а, укључујући ту и 2,2 

милиона КМ дуга Министарства одбране. 

Као што је и на другим мјестима у овом извјештају наведено, Влада РС–а је средином 2001. 

године донијела одлуку да сви потрошачи електричне енергије, чија дуговања прелазе 60.000 

КМ, могу да реструктуишу та дуговања и да ће им камате бити отписане. Ова одлука је 

резултирала реструктуисањем дуга у износу од 33 милиона КМ и отписом камата у износу од 

5,5 милиона КМ. Доношење овакве одлуке, која има значајан утицај на добит овог предузећа 

требала би да буде надлежност предузећа. 

У новембру 2001. године Влада РС-а тражила је од ЕРС-а дознаку у износу од 90.000 ЕВРА на 

име помоћи у набавци пословног авиона Цесна за потребе Владе РС-а. ЕРС је требао добити 

75 сати лета током периода од три године, са по 25 сати лета годишње. Дознака је извршена 

без икакве анализе о трошковима, предностима или потреби ЕРС-а за таквом услугом. У јулу 

2002. године ЕРС се, на захтјев предсједника Републике, одрекао свог права на 20 до 25 сати 

лета годишње и дозначила додатних 10.000 КМ на име трошкова кориштења авиона 

“највиших представника РС-а”. Више од два мјесеца смо покушавали добити дневник летова 

на увид, но иако смо се више пута обраћали захтијевајући копију дневника и добили бројна 

обећања, тражени подаци нису нам достављени. 

С обзиром да предузеће није остварило зараду, оно не располаже дивидендом коју би могло 

да исплати Влади. Према томе, исплате у корист Владе представљају непрописне исплате на 

терет капитала предузећа. 
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Подвојена лојалност   

ЕРС је један од оснивача и дионичара ЕКЦ Београд заједно с електроенергетским системом 

Србије и Црне Горе. Изгледа да се ЕКЦ надмеће са ЗЕКЦ-ом из Сарајева. 2002. године у ЕРС-у 

су признали да су помогли сарајевски ЗЕКЦ са 497.075 КМ, док су београдском ЕКЦ-у дали 

скоро дупло већу суму (889.805 KM). ЕРС обезбјеђује највећи дио прихода београдском ЕКЦ-у, 

иако управа ЕРС-а твди да се контакт с ЕКЦ-ом успоставља само у случајевима међуграничних 

размјена. ЕРС-ово фактурисање вишкова електричне енергије која је продата EFT-у било је 

координисано путем ЕКЦ-а у Београду 2001. године и путем ЕПЦГ-а у Црној Гори (који је 

власник 25% ЕКЦ-а) 2002. године, а не путем ЗЕКЦ-а у Босни и Херцеговини.  

 

ОДГОВОР РУКОВОДСТВА 

Прије финализирања извјештаја, нацрт налаза упутили смо руководству ЕРС-а, тражећи да 

руководство да своје коментаре. Руководство ЕРС-а љубазно се сагласило да нам достави свој 

одговор у писаној форми прије истека крајњег рока.  

Тим ревизије извршио је детаљну анализу 24 стране одговора да би утврдио да ли су 

потребне измјене у тексту извјештаја и да би идентификовао и додатне релевантне 

информације које ће бити потребно даље испитати прије финализирања извјештаја. Иако је 

на основу одговора извршено неколико мањих корекција, није било никаквих садржајних 

измјена. Одговор руководства садржавао је пристанак на ограничену корективну акцију, 

изравно порицање јасно поткријепљених чињеница и случајеве када је испоштована законска 

форма (умјесто правог смисла закона). Докази неких тврдњи нису били везани за конкретан 

проблем, а у неким случајевима изгледало је као да су намјерно презентовани на начин да 

прикрију проблем, фокусирајући се само на дио проблема, а не на проблем у цјелини. Не 

сматрамо да је одговор тачан или користан. Главне тврдње, попут оних да не знају ништа о 

дефинисању услова тендера у корист неких, а на штету других понуђача или да су уговори 

склапани на транспарентан начин, једноставно су неодрживе када се сагледа садржај, а не 

само површина или форма документације. Иако документација можда ствара утисак контроле, 

када се испитају појединачне трансакције, долази се до закључка да документација није 

ништа друго до параван. У свом одговору руководство ЕРС-а је оспорило информације које су 

нам дали на увид током ревизије, укључујући ту и информације и износе о којима смо 

постављали питања и које су нам потврдили током ревизије. Одговор руководства није 

садржао никакве значајне нове информације које током ревизије нису верификоване. 

Вјерујемо да је одговор који смо добили још један покушај да се замагле основни проблеми. 

 

 

 

 

 

 

Dale Ellen Ralph 

Специјални ревизор 

именована Одлуком Високог представника 


