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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Mишљење 

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Основног суда у Шамцу који 
обухватају: Преглед планираних и остварених прихода, примитака, расхода и 
издатака исказаних у главној књизи трезора на рачуноводственом фонду 01; 
Преглед прихода, примитака, расхода и издатака на рачуноводственим фондовима 
од 01 до 05 и Преглед имовине, обавеза и извора са стањем на дан 31.12.2020. 
године и за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом смо обухватили преглед 
значајних трансакција, образложења уз обрасце годишњих финансијских извјештаја 
и примјену рачуноводствених политика у ревидираном периоду. 

По нашем мишљењу, финансијски извјештаји Основног суда у Шамцу истинито и 
објективно приказују, у свим материјално значајним аспектима, финансијско стање 
имовине и обавеза на дан 31.12.2020. године; прихода, примитака, расхода и 
издатака, као и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са 
прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор важећим у 
Републици Српској. 

Основ за мишљење 

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике 
Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије 2200 – 2810. Наша одговорност 
за провођење ревизије је даље описана у пасусу Одговорност ревизора. Ревизију 
смо провели у складу са ISSAI 130 – Етичким кодексом, испунили смо наше остале 
етичке одговорности и независни смо у односу на субјекта ревизије. 

Према Правилнику о финансијском извјештавању буџетских корисника финансијске 
извјештаје Основног суда у Шамцу чине табеларни прегледи наведени у нашем 
извјештају. Усвојени оквир финансијског извјештавања за јавни сектор у Републици 
Српској подразумијева да се све трансакције, процјене и политике одмјеравају у 
односу на усаглашеност са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни 
сектор. 

Ревизијски налази и закључци о фер и истинитој презентацији финансијских 
извјештаја Основног суда у Шамцу се ослањају на прописани оквир финансијског 
извјештавања за јавни сектор у Републици Српској. 

Због чињенице да се у предметним финансијским извјештајима не презентује 
финансијски резултат, не изражавамо мишљење о финансијском резултату за 2020. 
годину. 

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази, с обзиром на прописани оквир 
финансијског извјештавања, довољни и одговарајући да нам пруже основу за наше 
ревизијско мишљење. 

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

Предсједник Основног суда у Шамцу је одговоран за припрему и фер презентацију 
финансијских извјештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима 
за јавни сектор, односно прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни 
сектор важећим у Републици Српској. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, 
примјену и одржавање интерних контрола које су релевантне за припрему и фер 
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презентацију финансијских извјештаја који не садрже материјално значајне 
погрешне исказе настале усљед преваре и грешке; одговарајућа објелодањивања 
релевантних информација у образложењима уз обрасце годишњих финансијских 
извјештаја; одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених политика и 
рачуноводствених процјена које су примјерене датим околностима и надзор над 
процесом извјештавања. 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја 

Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да финансијски извјештаји, као 
цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане преваром или 
грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који садржи наше 
мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, али није 
гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима ревизије 
увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје. 

Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се 
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске 
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја. 

Због чињенице да се ревизија проводи провјером на бази узорка и да у систему 
интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења, 
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене. 

Ревизија укључује провођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о 
износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор 
поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном скептицизму, 
укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у 
финансијским извјештајима, насталих усљед преваре и грешке. Приликом процјене 
ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер 
презентацију финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака 
који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања одвојеног 
мишљења о ефективности интерних контрола. Ревизија, такође, укључује оцјену 
примијењених рачуноводствених политика утемељених на временској 
неограничености пословања и значајних процјена извршених од стране 
руководства, као и оцјену опште презентације финансијских извјештаја. 

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

 

Бања Лука, 17.03.2021. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Mишљење 

Уз ревизију финансијских извјештаја Основног суда у Шамцу за 2020. годину, 
извршили смо ревизију усклађености активности, финансијских трансакција и 
информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и 
другим прописима. 

Пo нашем мишљењу, активности, финансијске трансакције и информације 
приказане у финансијским извјештајима Основног суда у Шамцу за 2020. годину су, 
у свим материјално значајним аспектима, у складу са прописима којима су 
регулисане. 

Основ за мишљење 

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

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

Одговорност руководства за усклађеност 

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

Одговорност ревизора за ревизију усклађености 

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

 

Бања Лука, 17.03.2021. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се предсједнику суда  да обезбиједи да се: 

1) признавање и вредновање земљишта врши у складу са МРС ЈС 17- 
Некретнине, постројења и опрема и чланом 33. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике,  

2) резервисање средстава врши у складу са чланом  96. став 5. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике. 

Препоруке везане за усклађеност пословања 

Препоручује се предсједнику суда  да обезбиједи да се: 

1) ангажовање лица по основу уговора о дјелу врши у складу са чланом 205. став 
1. Закона о раду, 
 

2) изврши допуна Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у 
дијелу који се односи на опис послова по радним мјестима (члан 11. тачка 11.), 

3) примјена поступака јавних набавки врши у складу са чланом 15. став 6. Закона 
о јавним набавкама и чланом 5. Правилника о поступку директног споразума.  
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

 

- Закон о буџетском систему Републике Српске; 

- Закон о измјенама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2020. 
годину;   

- Одлука о усвајању другог ребаланса буџета Републике Српске за 2020. 
годину; 

- Закон о фискалној одговорности у Републици Српској; 

- Закон о јавним набавкама; 

- Закон о судовима Републике Српске и Правилник о унутрашњем судском 
пословању;  

- Закон о раду; 

- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске; 

- Закон о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској; 

- Закон о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске;  

- Посебни колективни уговор за област правосуђа у институцијама Републике 
Српске; 

- Закон о порезу на доходак и Правилник о примјени закона о порезу на 
доходак; 

- Закон о доприносима; 

- Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске и Упутство о начину и поступку успостављања и спровођења система 
финансијског управљања и контроле; 

- Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за 
запослене у јавном сектору Републике Српске; 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Законом о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 
37/12, 44/15 и 100/17) поред осталог, уређена је организација, надлежност и 
функционисање основних судова Републике Српске. Стварна надлежност основних 
судова дефинисана је чланом 30. наведеног закона (надлежни су да у првом степену 
суде у кривичним, грађанским, прекршајним и другим предметима). Основни суд у 
Шамцу (у даљем тексту: Основни суд) основан је сходно одредбама члана 26. 
Закона о судовима Републике Српске као суд опште надлежности у Републици 
Српској за подручје општина Шамац, Доњи Жабар и Пелагићево, а чланом 99.  
наведеног закона дефинисано је да ће Основни суд почети са радом када се испуне 
материјалне и друге претпоставке за рад овог суда, о чему доноси одлуку Влада 
Републике Српске на приједлог надлежног министра.  

Иако је Основни суд незванично почео са радом 01.01.2020. године (дан преузимања 
дужности од стране предсједника суда који је именован 28.11.2019. године), за рад 
истог, због кашњења у именовању судија и провођењу јавних конкурса за попуну 
радних мјеста према одобреној систематизацији, нису биле испуњене све 
материјалне и друге претпоставке. 

У 2020. години Основни суд је проводио активности које су се односиле на 
обезбјеђење услова за несметан рад суда (провођење конкурсних процедура за 
попуну систематизованих радних мјеста, набавка сталних средстава, инвентара и 
материјала и друго), а за поступања у предметима у којима ће, након доношења 
Одлуке о почетку рада суда у Шамцу бити надлежан Основни суд у Шамцу, био је 
надлежан Основни суд у Модричи (надлежност овог суда престаје даном доношења 
Одлуке Владе Републике Српске о званичном почетку рада Основног суда). 

Средства за рад Основног суда у 2020. години обезбијеђена су у буџету Републике 
Српске и финансијско пословање је обављао преко Јединственог рачуна трезора (у 
даљем тексту: ЈРТ) путем директне конекције са трезором. 

Влада Републике Српске је 18.02.2021. године донијела одлуку да Основни суд у 
Шамцу званично почиње са радом 01.03.2021. године. 

На Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији Основног суда у Шамцу за 
период 01.01 - 31.12.2020. године, није било примједби. 

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

2. Провођење препорука из претходног извјештаја 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске први пут је ангажована 
на провођењу појединачне финансијске ревизије Основног суда. 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Правилником о унутрашњем судском пословању („Службени гласник Републике 
Српске“ број 9/14, 71/17, 67/18 и 6/19) је уређена организација суда, надлежност, 
услови за вршење судијске функције, финансирање, јавност рада, као и надзор над 
радом судова у Републици Српској. 

Судије именује Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: ВСТС). Одлуком ВСТС, утврђено је да у овом Основном суду судијску 
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функцију обавља пет судија,  укључујући у тај број и предсједника суда. У складу са 
наведеном одлуком и Правилником о утврђивању критеријума за одређивање броја 
административног и техничко-помоћног особља у судовима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 30/10), предсједник суда је донио 
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном 
суду у Шамцу на који је Министар правде дао сагласност 03.02.2020. године.   

Поред утврђеног броја судија, за раднике који нису носиоци судске функције 
систематизовано је 13 радних мјеста за 17 извршилаца. На дан 31.12.2020. године у 
Основном суду је било запослено пет судија, без запослених радника који нису 
носиоци судске функције. 

Од стране надлежног министарства, осим за пријем 17 радника на неодређено 
вријеме који нису носиоци судске функције,  дата је и сагласност за пријем седам 
радника на одређено вријеме. Пријем радника на одређено вријеме није вршен.   

Предсједник суда је донио Правилник о пријему и претходној провјери радних и 
других способности радника суда, на основу кога је вршено рангирање и избор 
кандидата за попуну радних мјеста за административне и помоћне послове. Осим 
наведених аката предсједник суда је у 2020. години донио Правилник о 
репрезентацији у Основном суду у Шамцу и Правилнике о јавним набавкама и 
поступку Директног споразума.  

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Основном суду у Шамцу дијелом су обухваћени и интерни контролни поступци (осим 
описа послова за сваког радника, дефинисан је начин руковођења, кординација рада 
као и дисциплинска и материјална одговорност запослених). Наведеним 
Правилником, у дијелу који се односи на распоред послова (члан 11. тачка 11.), за 
обављање финансијско-рачуноводствених послова систематизовано је само радно 
мјесто -  шеф рачуноводства (1 извршилац). У опису послова за ово радно мјесто 
нису наведени послови везани за трезорско пословање - трезорску апликацију у 
оквиру SUFI система, односно унос у SUFI систем (група рачуна, наруџби, плата) и 
израда финансијских извјештаја (кварталних, полугодишњих и годишњих - завршни 
рачун). 

За обављање правних, рачуновоствених и информатичких послова, до окончања 
конкурсне процедуре за пријем на неодређено вријеме радника суда који нису 
носиоци судске функције, у 2020. години су ангажована четири лица по основу 
уговора о дијелу, што није у складу са чланом 205. став 1. Закона о раду („Службени 
гласник Републике Српске“ број 1/16 и 66/18), гдје је наведено да послодавац може 
са одређеним лицем да закључи уговор о дјелу искључиво ради обављања послова 
ван дјелатности послодавца.  

Помоћна књига нефинансијске имовине у сталним средствима није успостављена у 
адекватној форми и потребном садржају. Води се у exelu, а обзиром да 
одговарајућим сталним средствима (односи се на припадајући дио опреме и 
инвентара) нису додјељени инвентурни бројеви, евиденција о историјском трошку 
набавке средства и промјенама на имовини се не води по сваком појединачном 
средству.  

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године проведен је у складу 
са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“ број 45/16). 

Према члану 14. Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 91/16), руководилац субјекта је у 
обавези да именује лице одговорно за финансијско управљање и контроле. С 
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обзиром да наведено именовање није извршено, у складу са тачком 18. Упутства о 
начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и 
контроле („Службени гласник Републике Српске“ број 99/17), Предсједник Основног 
суда има обавезу да лично спроводи активности у вези са успостављањем, 
спровођењем и развојем финансијског управљања и контроле. Предсједник 
Основног суда је 27.01.2021. године доставио Централној јединици за 
харамонизацију Обавјештење у вези немогућности суда да испуни обавезу која се 
односи на достављање Годишњег извјештаја о спровођењу активности на 
успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле. 

Осим за горе наведено и под тачком 4. извјештаја, ревизијом нису утврђени други 
недостаци система интерних контрола чиме су створене претпоставке за 
функционисање истих на начин да обезбиједе истинито и фер извјештавање  и 
усклађеност са законима и другим прописима. 

Препоручује се предсједнику суда да обезбиједи да се: 

- ангажовање лица по основу уговора о дјелу врши у складу са чланом 205. 
став 1. Закона о раду и  

- изврши допуна Правилника о организацији и систематизацији радних 
мјеста у дијелу који се односи на опис послова по радним мјестима (члан 
11. тачка 11.), односно да се дефинишу и послови који се односе на 
трезорско пословање и израду финансијских извјештаја.  

4. Набавке 

Планом јавних набавки из јануара 2020. године Oсновни суд Шамац је за 2020. 
годину планирао набавке у укупној вриједности од 105.465 КМ без пореза на додату 
вриједност (у даљем тексту: ПДВ). План јавних набавки је допуњен 08.12.2020. 
године у  износу од 21.350 КМ, тако да су планиране набавке укупне вриједности од 
126.815 КМ без ПДВ-а, од чега се на процедуре јавних набавки које ће се провести 
путем конкуренстског захтјева за достављање понуде односе 4 набавке чија је 
процијењена вриједност 83.600 КМ, као и 21 набавка које се планирају провести 
путем директног споразума у укупној вриједности од 48.300 КМ.  Влада Републике 
Српске је дала сагласност на план утрошка средстава 14.05.2020. године (за 35.000 
КМ) и 29.10.2020. године (за 62.000 КМ). У Плану јавних набавки за 2020. годину, у 
вриједност планираних јавних набавки укључен је и ПДВ у износу од 5.086 КМ (за 
набавку рачунара и рачунарске опреме), што није у складу са чланом 17. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник Републике српске“, број 38/14). 

Основни суд је у току 2020. године провео 25 поступака укупне вриједности од 
119.992 КМ без ПДВ - а и то:  

- четири поступака по конкурентском захтјеву за достављање понуда у 
вриједности од 72.663 КМ (набавка рачунара и рачунарске опреме - двије 
набавке, путничког возила и опреме за тонско снимање). Набавка рачунара и 
рачунарске опреме у вриједности од 13.996 КМ (изабрана понуда) је поништена 
јер је добављач одустао од потписивања уговора и 

- 21 поступак путем директног споразума у вриједности од 47.259 КМ. 

Ревизијским испитивањем обухваћене су набавке укупне вриједности од 86.708 КМ 
(81% од вриједности укупно реализованих набавки), а утврђено је сљедеће: 

- Комисије именоване за провођење процедура јавних набавки путем 
конкурентског захтјева нису доносиле Пословник о раду, што није у складу са 
чланом 9. став 2. Правилника о успостављању и раду комисије за набавке 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 103/14), 
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- није документовано да је код спровођења процедура јавне набавке путем 
директног споразума (набавка столица, набавка програма и лиценци, као и за 
набавке рачунара, штапача и монитора), прије доношења одлуке о избору 
добављача од којег ће се затражити понуда, вршено испитивања тржишта, што 
није у складу са чланом 5. Правилника о поступку директног споразума, 

- набавка рачунара и рачунарске опреме реализована је у укупном износу од 
38.211 КМ без ПДВ-а и то путем конкурентског захтјева у износу од 28.800 КМ и 
путем директног споразума  у износима од 5.940 КМ и 3.471 КМ, што није у складу 
са чланом 15. став 6. Закона о јавним набавкама, гдје је наведено да уговорном 
органу није дозвољено дијељење предмета набавке с намјером избјегавања 
примјене одговарајућег поступка дефинисаног овим законом. 

 

Препоручује се предсједнику суда да обезбиједи да се примјена поступака 
јавних набавки врши у складу са чланом 15. став 6. Закона о јавним набавкама 
и чланом 5. Правилника о поступку директног споразума. 

5. Припрема и доношење буџета 

Усвајањем Буџета Републике Српске за 2020. годину („Службени гласник Републике 
Српске“ број 112/19) Основном суду су одобрена средства у износу од 883.000 КМ. 

Првим Ребалансом буџета („Службени гласник Републике Српске“ број 61/20) 
Основном суду су одобрена средства у износу од 694.500 КМ. 

Другим Ребалансом буџета („Службени гласник Републике Српске“ број 122/20) 
Основном суду су одобрена средства у износу од 335.800 КМ и то за лична примања 
(112.400 КМ), расходе по основу коришћења роба и услуга (126.400 КМ) и набавку 
нефинансијске имовине (97.000 КМ).  

Највеће умањење средстава (479.100 КМ), у односу на првобитни буџет, извршено 
је на позицији расхода по основу личних примања запослених.  

У складу са одредбама Закона о извршењу буџета Републике Српске, Основни суд 
је након усвојеног другог ребаланса буџета, провео реалокацију буџетских 
средстава у оквиру планираних средстава у укупном износу од 37.000 КМ и то по 
рјешењу министра правде у износу од 10.000 КМ (реалокација средстава са једне 
позиције расхода на другу позицију расхода) и рјешењу Владе Републике Српске у 
износу од 27.000 КМ (реалокација средстава са позиције расхода на позицију 
издатака).   

Ревизијом нису утврђене неусклађености у односу на регулативу која дефинише 
процес припреме и доношења буџета. 

6. Финансијски извјештаји 

Основни суд има статус буџетског корисника чија је главна књига у саставу ГКТ, а 
прописане обрасце годишњих извјештаја сачинио је према члану 46. и 47. 
Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник 
Републике Српске“ број 15/17).  

6.1. Извјештај о извршењу буџета 

Извршење буџета за 2020. годину исказано је у износу од 267.544 КМ, што је за 20% 
ниже у односу на други ребаланс буџета (расходи су исказани ниже за 40%, а издаци 
више за 28%). Наведена одступања на позицији издатака покривена су 
реалокацијама буџетских средстава које су извршене након другог ребаланса. 
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6.1.1. Приходи и примици 

На дан 31.12.2020. године Основни суд није имао исказане приходе и примитке. 

6.1.2. Расходи и издаци 

Укупни расходи и издаци су исказани у износу од 293.343 КМ (у цијелости се односе 
на фонд 01), од чега се на буџетске расходе и издатке односи 267.544 КМ (текући 
расходи и издаци) а на расходе обрачунског карактера који не захтијевају одлив 
готовине и као такви се не планирају и не утичу на извршење буџета 25.799 КМ. 

6.1.2.1. Текући расходи 

Текући расходи су исказани у износу од 143.371 КМ по основу расхода за лична 
примања запослених (84.434 КМ) и расхода по основу коришћења роба и услуга 
(58.938 КМ). 

Расходи за лична примања запослених се односе на расходе за бруто плате 
запослених (82.081 КМ) и бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених по основу рада (2.353 КМ). 

Расходе за бруто плате запослених чине расходи за основну плату након 
опорезивања (44.521 КМ), расходи за основну плату – порез на доходак (4.177 КМ), 
расходи за увећање основне плате по основу радног стажа (5.943 КМ), расходи за 
увећање основне плате – порез на доходак (516 КМ) и расходи доприноса (26.924 
КМ). 

Исказани расходи за лична примања односе се на обрачунате бруто плате и накнаде 
трошкова предсједника суда и судија и исте су уређене у складу са Законом о 
платама и накнадама судија и тужилаца у Републици Српској  („Службени гласник 
Републике Српске“ број 66/18) и Посебним колективним уговором за запослене у 
институцијама правосуђа Републике Српске („Службени  гласник Републике Српске“ 
број 67/16). 

Расходи по основу коришћења роба и услуга највећим дијелом се односе на 
расходе енергије, комуналних и комуникационих услуга (6.425 КМ), режијског 
материјала (4.981 КМ), текућег одржавања (6.143 КМ) и остале некласификоване 
расходе (39.609 КМ). 

Расходе по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга чине  
расходи по основу утрошка електричне енергије (5.480 КМ), коришћења фиксних 
телефона (445 КМ) и осталих услуга (500 КМ).  

Расходи за текуће одржавање односе се на расходе за одржавање пословне зграде 
Основног суда.  

Остали некласификовани расходи се највећим дијелом односе на расходе за бруто 
накнаде по основу уговора о дијелу (38.855 КМ), а у односу на други ребаланс виши 
су за 24%. Недостајућа средства су обезбијеђена реалокацијом средстава по 
Рјешењу министра правде од 30.12.2020. године. 

6.1.2.2. Издаци 

Издаци су исказани у износу од 124.173 КМ по основу издатака за нефинансијску 
имовину, а у односу на други ребаланс већи су за 28% или 27.173 КМ (недостајућа 
средства су обезбијеђена реалокацијом средстава по рјешењу Владе Републике 
Српске од 13.01.2021. године).  

Основни суд је за набавке нефинансијске имовине проведене и реализоване у току 
2020. године евидентирао издатке у износу од  96.620 КМ (за набавку рачунарске 
опреме, путничког возила, канцеларијског намјештаја и машина и програмског 
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пакета и лиценци),  а у износу од  27.551 КМ извршена је резервација средстава за 
набавку: 

- лиценце за SUFI + COP за рад у програму  7.200 KM, 
- опреме за тонско снимање суђења у кривичним предметима 15.155 KM и 
- опреме за излазак судија по дежурствима 5.196 KM. 

За резервацију средстава за набавку опреме за излазак судија по дежурствима у 
износу од 5.196 КМ, није испуњен један од општих услова (није покренута процедура 
јавне набавке) како је дефинисано чланом  96. став 5. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике („Службени гласник Републике Српске“ број 115/17 и 118/18). Набавка је 
покренута у фебруару 2021. године. 

Препоручује се предсједнику Основног суда да обезбиједи, да се резервисање 
средстава врши у складу са чланом  96. став 5. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

6.1.2.3. Обрачунски расходи 

Расходи обрачунског карактера су исказани по основу амортизације нефинансијске 
имовине у сталним средствима (25.799 КМ). 

Код обрачуна амортизације, примјењене су годишње амортизационе стопе из 
Правилника о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 110/16). 

6.2. Имовина, обавезе и извори 

Основни суд је исказао нето вриједност укупне имовине у износу од 478.446 КМ и 
обавезе и разграничења у износу 72.437 КМ. 

6.2.1. Имовина 

Имовина Основног суда се у цјелости односи на нефинансијску имовину у сталним 
средствима. 

Нефинансијска имовина у сталним средствима (произведена стална имовина и 
нематеријална непроизведена стална имовина) исказана је у износу од 1.168.002 КМ 
бруто вриједности, 689.556 КМ исправке вриједности и 478.446 КМ нето вриједности.  

Произведену сталну имовину чине пословни објекти бруто вриједности од 1.020.505 
КМ и исправке вриједности од 656.255 КМ и опрема (моторна возила, канцеларијска 
опрема, рачунарска опрема итд.) бруто вриједности од 141.051 КМ и исправке 
вриједности од 33.201 КМ.  

На основу Одлуке Владе Републике Српске од 27.02.2019. године са Основног суда 
у Модричи на Основни суд у Шамцу, извршен је пренос права власништва (без 
накнаде) на к.ч. број: 17/12, у нарави кућа са кућиштем и двориштем, укупне 
површине 559 м2, од чега кућа и зграда површине 404 м2 и двориште површине 155 
м2. Евидентирање преноса имовине је извршило Министарство финансија тако да је 
у главну књигу Основног суда укњижена зграда и објекти чија је бруто вриједност 
1.018.865 КМ, а исправка вриједности 640.947 КМ. Исказана бруто, исправка и 
садашња вриједност пословних објеката на дан 31.12.2020. године, осим 
вриједности пословне зграде суда, обухватила је и вриједност земљишта чије 
признавање и вредновање није извршено у складу са МРС ЈС 17 - Некретнине, 
постројења и опрема и чланом 33. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. Наведеним 
чланом правилника је прописано да земљиште не подлијеже амортизацији. 
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Нето вриједност опреме у износу од 107.750 КМ чине аутомобил (19.600 КМ), 
канцеларијска опрема (32.379 КМ), комуникациона и рачунарска опрема (49.120 КМ) 
и остала опрема (6.650 КМ). Осим опреме која је набављена у 2020. години, са 
Основног суда у Модричи на Основни суд у Шамцу извршен је пренос канцеларијског 
намјештаја и канцеларијских машина  (бруто вриједности од 44.718 КМ и исправке 
од 19.139 КМ) и рачунарске и комуникационе опреме (бруто вриједности од 8.196 КМ 
и исправке од 3.670 КМ). Прекњижавање је извршило Министарство финансија на 
основу Записника о примопредаји имовине и судских предмета која је извршена 
између наведених судова.  

Нематеријална произведена стална имовина исказана је у износу од 4.973 КМ, а 
односи се на програмске пакете (Microsoft Office 2019 Home and Business-p). 

Непроизведена стална имовина исказана је у износу од 1.474 КМ, а односи се на 
лиценце за приступ Microsoft Windows Серверу и карактеристикама email сервера. 
Основни суд у току 2020. године није обезбиједио коришћење Oraсle лиценци за 
приступ и рад у систему управљања финансијским информацијама – SUFI. За 
наведену намјену Основни суд је извршио резервисање средстава у износу од 7.200 
КМ. На основу одобрења Министарства финансија (ресор за информационе 
технологије) право кориштења Oraсle лиценце за програм SUFI, COP и BPMIS у 
2020. години, дато је лицу које је у Основном суду ангажовано по уговору о дијелу, а 
приступ и рад у SUFI систему је вршен преко Основног суда у Модричи.  

Препоручује се предсједнику суда да се признавање и вредновање земљишта 
врши у складу са МРС ЈС 17- Некретнине, постројења и опрема и чланом 33. 
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. 

6.2.2. Обавезе 

Обавезе и разграничења Основног суда, на дан 31.12.2020. године исказане су у 
укупном износу од 72.437 КМ, а односе се на краткорочне обавезе. 

Краткорочне обавезе чине обавезе за лична примања запослених (24.250 КМ) и 
обавезе из пословања (48.187 КМ).  

Обавезе за лична примања запослених се односе на обавезе за бруто плате 
запослених за децембар 2020. године (24.149 КМ) и обавезе за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада (100 КМ). 

Обавезе из пословања су исказане по основу обавеза према добављачима (29.728 
КМ) и обавеза према физичким лицима по основу уговора о дијелу (18.405 КМ).  

У периоду 01.01 - 28.02.2021. године плаћене су краткорочне обавезе у износу од  
55.883 КМ (обавезе за бруто плате и бруто накнаде запослених 22.850 КМ и дио 
обавеза из пословања 33.033 КМ). 

6.2.3. Извори и промјене на нето имовини 

На дан 31.12.2020. године Основни суд није имао исказане властите изворе 
средстава.  

6.3. Ванбилансна евиденција 

Основни суд није имао пословне догађаје који би захтијевали ванбилансно 
евидентирање према одредбама члана 89. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 98/16, 115/17 и 118/18). 
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6.4. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

Основни суд нема исказану потенцијалну имовину и потенцијалне обавезе. 

6.5. Oбразложења уз финансијске извјештаје  

Уз финансијске извјештаје за 2020. годину сачињена су и писана Образложења за 
период 01.01-31.12.2020. годинe, која пружају неопходне опште податке о Oсновном 
суду, примијењеним прописима за израду годишњег обрачуна, рачуноводственој 
основи и примијењеним рачуноводственим политикама. 

Сачињена образложења у највећој мјери на систематичан начин пружају додатне 
информације презентоване у Прегледу планираних и остварених прихода, 
примитака, расхода и издатака, те Прегледу имовине, обавеза и извора, у складу са 
чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника и 
захтјевима МРС ЈС 1 – Презентација финансијских извјештаја и другим релевантним 
међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор. 

 

Ревизијски тим 

Божидар Кувеља, с.р. 

Ненад Дмитровић, с.р. 
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