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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Mишљење 

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Основног суда у Власеници 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 Власеници 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 Власеници 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 Власеници 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 суда 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 презентацију 
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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, 16.03.2021. 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 Власеници 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 Власеници 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 Власеници 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 Власеници. 

 

 

Бања Лука, 16.03.2021. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за усклађеност  

Препоручује се предсједнику Основног суда у Власеници да обезбиједи да се: 

1) донесу интерна акта сходно одредбама Закона о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и у складу са 
другом важећом законском и подзаконском регулативом и да се иста 
примјењују, 

2) за судске таксе, новчане казне и трошкове кривичног поступка успоставе 
помоћне евиденције (задужења, уплате и принудна наплата) и уреде интерни 
рачуноводствени контролни поступци у складу са чланом 7. став (3) под. 2) 
Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске и 

3) набавке роба и услуга врше у складу са Законом о јавним набавкама. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

 

- Закон о буџетском систему Републике Српске, 

- Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2020. годину, 

- Одлука о усвајању другог ребаланса буџета за 2020. годину, 

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

- Закон о фискалној одговорности у Републици Српској, 

- 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, 

- Закон о раду, 

- Закон о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, 

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

- Закон о доприносима, 

- Закон о порезу на доходак, 

- Закон о јавним набавкама, 

- Закон о судским таксама,  

- Закон о кривичном поступку Републике Српске, 

- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске, 

- Посебни колективни уговор за запослене у институцијама правосуђа 
Републике Српске, 

- Правилник о интерним контролним поступцима Основног суда у Власеници, 

- Правилник о директном споразуму Основног суда у Власеници и 

- Правилник о условима и начину коришћења службених возила Основног суда 
у Власеници. 
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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) уређена је организација, надлежност и функционисање 
основних судова Републике Српске. Судску власт у Републици Српској врше судови 
опште и посебне надлежности. Судови опште надлежности су основни и окружни 
судови и Врховни суд.  

Судови штите права и слободе загарантоване Уставом Босне и Херцеговине, 
Уставом Републике Српске и законом, те обезбјеђују уставност и законитост и 
осигуравају јединствену примјену закона, равноправност и једнакост свих пред 
законом. Стварна надлежност основних судова је дефинисана чланом 30. Закона о 
судовима Републике Српске (надлежни су да у првом степену суде у кривичним, 
грађанским, ванпарничним и другим предметима).  

Основни суд у Власеници (у даљем тексту: Основни суд) је основан као суд опште 
надлежности и као такав је самосталан и независан орган судске власти у 
Републици Српској. Основни суд је мјесно надлежан за територије општина 
Власеница, Шековићи, Хан Пијесак и Милићи. 

Средства за рад Основног суда у 2020. години обезбијеђена су у буџету Републике 
Српске преко Јединственог рачуна трезора путем директне конекције са трезором. 

На достављени Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији за период 
01.01-31.12.2020. године, Основни суд није имао примједби. 

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

2. Провођење препорука из претходног извјештаја 

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

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

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

На основу сагласности министра правде Републике Српске из 2014. године, усвојен 
је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Основном суду, којим је систематизовано 13 радних мјеста за 24 извршиоца. 

На дан 31.12.2020. године у Основном суду био је запослен 21 извршилац на 
неодређено вријеме. У радни однос током 2020. године примљен је један радник на 
неодређено вријеме, а радни однос на неодређено вријеме је престао за четири 
радника.  

На основу одредби Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16) и Упутства о начину и 
поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 99/17) Основни суд је до завршетка 
ревизије именовао одговорно лице које је задужено за успостављање, спровођење 
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и развој финансијског управљања и контрола, дефинисао кључне пословне процесе 
и успоставио књигу пословних процеса. 

Према одредбама наведеног закона, Основни суд није: 

 донио план за успостављање финансијског управљања и контрола (члан 14. 
став (3) наведеног закона), 

 доставио Централној јединици за хармонизацију полугодишњи и годишњи 
извјештај о спровођењу планираних активности о успостављању и развоју 
система финансијског управљања и контрола (члан 15. наведеног закона) и 

 донио акт о управљању ризицима којим се уређују организациони циљеви и 
задаци, процјена ризика и управљање ризицима (члан 8. став (2) наведеног 
закона). 

Основни суд није извршио анализу постојећих аката и на основу тога донио нова 
правила и процедуре, имајући у виду да је у протеклом периоду дошло до значајних 
измјена у законској и подзаконској регулативи. Примјера ради, Правилником о 
платама, накнадама и другим примањима запослених из 2018. године утврђени су 
коефицијенти за обрачун плата који нису у складу са коефицијентима из Закона о 
платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске из 2018. године 
и измјене из 2019. године (обрачун плата вршен у складу са важећом законском 
регулативом), Правилник о директном споразуму Основног суда из 2018. године 
донесен на основу Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине из 2004. године 
са донесеним измјенама, а нови закон донесен 2014. године. 

Ревизијом је утврђено да Основни суд у оквиру донесених аката за успостављање 
система финансијског управљања и контроле није процијенио ризик и дефинисао 
пословни процес који се односи на вођење помоћне евиденције за судске таксе, 
новчане казне и трошкове кривичног поступка, као и контролу истих, како је 
дефинисано одредбама Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске и Упутством о начину и поступку успостављања и 
спровођења система финансијског управљања и контроле. 

Судске таксе се наплаћују у складу са Законом о судским таксама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 73/08, 49/09, 67/13, 63/14, 66/18 и 67/20) којим је 
уређен начин плаћања судске таксе, поступак и услови ослобађања плаћања таксе, 
начин утврђивања вриједности судског спора, поступак за наплату ненаплаћене 
таксе и друга питања која се односе на таксе. Поступци у којима се плаћа такса и 
висина таксе утврђена је у Таксеној тарифи, која је саставни дио наведеног закона.  

Накнаде трошкова кривичног поступка, паушала и новчане казне наплаћују се у 
складу са Законом о кривичном поступку Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 53/12, 91/17 и 66/18). 

У Основном суду је у Систему за аутоматско управљање предметима у судовима 
(ЦМС) успостављена евиденција о судским таксама, изреченим санкцијама и 
трошковима судског поступка. Наведене евиденције се не воде ажурно, јер је нпр. 
дио изречених трошкова кривичног поступка евидентиран у судским таксама, износ 
по једном основу је два пута евидентиран. Такође, код дијела инструкција за 
плаћање судске таксе наведена је погрешна врста прихода на коју треба да се 
изврши уплата. Приходи по наведеном основу су приходи Републике и исти се 
евидентирају у Главној књизи трезора (у даљем тексту: ГКТ) на организационој 
јединици Основног суда од стране Министарства финансија Републике Српске.  

Постојећа помоћна евиденцију по судским таксама, новчаним казнама и трошковима 
кривичног поступка није успостављена на начин да омогући праћење и контролу 
задужења и наплате истих (на основу достављених прегледа уплата од стране 
Министарства финансија Републике Српске).  
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На основу презентованих евиденција из ЦМС за период 01.01 - 31.12.2020. године 
исказане су наплаћене судске таксе (121.348 КМ), новчане казне (3.525 КМ), 
трошкови кривичног поступка (7.192 КМ) и паушала (3.025 КМ).  

Сходно наведеном, Основни суд није успоставио одговарајућу помоћну евиденцију 
везано за задужење и позицију прихода по судским таксама, новчаним казнама и 
трошковима кривичног поступка и нису успостављени интерни рачуноводствени 
контролни поступци везано за исте, како је дефинисано чланом 7. став (3) под. 2) 
Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 94/15 и 78/20).  

Одговорна и овлаштена лица за контролу књиговодствених исправа нису вршила 
овјеру улазне књиговодствене документације, што није у складу са чланом 4 и 5. 
Правилника о интерним контролним поступцима у Основном суду у Власеници. 

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). 

Осим за горе наведено и под тачком 4. извјештаја, ревизија није утврдила друге 
недостатке 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 Основног суда да обезбиједи да се:  

 донесу интерна акта у складу са одредбама Закона о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске, 
на књиговодственим исправама врше интерни контроли поступци и 
преиспитају постојећа интерна акта и донесу нова која ће бити у 
складу са законским и подзаконским прописима, 

 за судске таксе, новчане казне и трошкове кривичног поступка 
успоставе помоћне евиденције (задужења, уплате и принудна 
наплата) и уреде интерни рачуноводствени контролни поступци у 
складу са чланом 7. став (3) под. 2) Закона о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске.  

4. Набавке 

Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2020. годину планиране су набавке 
у укупној вриједности од 24.000 КМ (без пореза на додату вриједност, у даљем 
тексту: ПДВ), а Измјеном и допуном Плана јавних набавки планиране су набавке 
укупне вриједности од 32.000 КМ без ПДВ поступком директног споразума са 
закључивањем уговора. 

У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Српске“, 
број 38/14, у даљем тексту: Закон), Основни суд је у току 2020. године провео два 
поступка јавне набавке укупне вриједности од 8.000 КМ (без ПДВ – а) путем 
директног поступка са закљученим уговорима (набавка канцеларијског намјештаја у 
износу од 3.000 КМ и успостављање финансијског управљања и контроле у износу 
од 5.000 КМ).  
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Ревизијским испитивањем обухваћене су све проведене набавке и утврђено је да 
Основни суд у складу са Законом није: 

- додијелио уговоре примјењујући поступке јавних набавки за набавку пелета 
за гријање (3.744 КМ) и канцеларијског материјала (3.820 КМ), што није у 
складу са чланом 6. Закона, 

- донио одлукe или рјешењe о започињању поступка јавне набавке (члан 18. 
Закона) и 

- припремио и доставио извјештајe о поступку јавне набавке Агенцији за јавне 
набавке (члан 75. став (1) Закона). 

 
Препоручује се предсједнику Основног суда да обезбиједи да се набавке роба 
и услуга врше у складу са чланом 6, 18. и 75. став (1) Закона о јавним 
набавкама. 

5. Припрема и доношење буџета 

У складу са Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Основни суд је у законом 
предвиђеном року сачинио и доставио надлежном министарству буџетскe захтјевe 
по инструкцијама 1 и 2 за период 2020 - 2022. године са образложеним планским 
износима. 

Одлуком о усвајању буџета Републике Српске за 2020. годину („Службени гласник 
Републике Српске“, број 112/19) Основном суду су одобрена средства у износу од 
990.300 КМ. 

Одлуком о усвајању ребаланса буџета Републике Српске за 2020. годину 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 61/20) Основном суду су одобрена 
средства у износу од 927.700 КМ. 

Одлуком о усвајању другог ребаланса буџета Републике Српске за 2020. годину 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 122/20), Основном суду су одобрена 
средства у износу од 889.700 КМ и то за расходе за лична примања запослених 
(719.600 КМ), по основу коришћења роба и услуга (155.900 КМ), за издатке за 
нефинансијску имовину (9.200 КМ) и остале издатке (5.000 КМ). 

У складу са одредбама Закона о извршењу буџета Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 112/19, 61/20 и 122/20), Основни суд је након 
усвојеног другог ребаланса буџета провео двије реалокације буџетских средстава, 
на основу којих су извршене прерасподјеле буџетских средстава у оквиру расхода у 
износу од 14.400 КМ. 

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

6. Финансијски извјештаји 

Основни суд има статус буџетског корисника чија је главна књига у саставу ГКТ и 
према члану 46. и 47. Правилника о финансијском извјештавању буџетских 
корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 15/17) врши извјештавање 
путем образаца годишњих финансијских извјештаја Образац 2 – Преглед 
планираних и остварених прихода, примитака, расхода и издатака исказаних у ГКТ 
на рачуноводственом фонду 01, Образац 3а - Преглед прихода, примитака, расхода 
и издатака исказаних у ГКТ на рачуноводственим фондовима 01 до 05, Образац 4а 
– Функционална класификација расхода и нето издатака за нефинансијску имовину 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

10 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Основног суда у 
Власеници за период 01.01-31.12.2020. године 

 

 

исказаних у ГКТ, Образац 5а – Преглед имовине, обавеза и извора исказаних у ГКТ 
и писано Образложење уз финансијске извјештаје. 

6.1. Извјештај о извршењу буџета 

Укупно извршење буџета исказано је у износу од 815.532 КМ (осим расхода 
обрачунског карактера), што је за 8% ниже у односу на други ребаланс буџета. 

У извјештају о извршењу буџета исказани су приходи (осим прихода обрачунског 
карактера) и примици који се не планирају на нивоу буџетског корисника у износу од 
187.588 КМ. 

6.1.1. Приходи и примици 

Укупни приходи и примици исказани су у износу од 201.752 КМ на фонду 01 
(непорески приходи од 168.753 КМ, приходи обрачунског карактера од 14.164 КМ и 
примици од 18.835 КМ) и приходи и примици на фонду 02 у износу од 60.154 КМ 
(приходи обрачунског карактера од 22.272 КМ и примици по основу депозита од 
37.882 КМ).  

Непорески приходи се односе на судске таксе у износу од 164.458 КМ, накнаде 
трошкова кривичног поступка у износу од 770 КМ и новчане казне у износу од 3.525 
КМ (објашњено у тачки 3. извјештаја). 

Остали приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 36.436 КМ, а 
најзначајнији се односе на приходе по основу наплаћених потраживања од Фонда 
здравственог осигурња Републике Српске на фонду 01 која су предходно била 
коригована на спорна потраживања у износу од 13.064 КМ и приходе по основу 
отписа обавеза у износу од 22.272 КМ на фонду 02 (исти су исплаћени по извршним 
судским рјешењима од стране Министарства финансија Републике Српске, на име 
средстава која су блокирана у Банци Српске, а била су уплаћена на жиро рачун 
Основног суда као депозит).  

Примици су исказани у износу од 56.717 КМ, а односе се на примитке од накнада 
плата за вријеме боловања који се рефундирају од Фонда здравственог осигурања 
Републике Српске (18.835 КМ) евидентиране на фонду 01 и на фонду 02 примитке 
по основу депозита и кауција (37.882 КМ), а односе се на уплаћена средства на 
депозитни рачун од стране учесника у судским споровима за трошкове вјештачења, 
дневница и осталих уплата по налогу суда. 

6.1.2. Расходи и издаци 

Укупни расходи и издаци исказани су у износу од 880.606 КМ, а односе се на фонд 
01 у износу од 834.708 КМ и фонд 02 у износу од 45.898 КМ. 

Расходе и издатке (фонд 01) чине расходи у износу од 830.123 КМ (текући расходи 
од 810.947 КМ и расходи обрачунског карактера од 19.176 КМ) и издаци (4.585 КМ).  

Текуће расходе чине расходи за лична примања запослених и расходи по основу 
коришћења роба и услуга, а расходе обрачунског карактера чине расходи 
обрачунског карактера по основу амортизације.  

Издаци (фонд 02) се односе на издатке по основу депозита. 

Расходи за лична примања запослених чине расходи за бруто плате запослених 
(615.365 КМ), бруто накнаде трошкова и осталих личних примања по основу рада 
(28.682 КМ), накнаду плата запослених за вријеме боловања (25.323 КМ) и 
отпремнине (13.252 КМ).  
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Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада исказани су у износу од 28.682 КМ, а чине их расходи за накнаде за 
превоз на посао и са посла (8.473 КМ), регрес за годишњи одмор (7.374 КМ), 
јубиларне награде (1.625 КМ), дневнице за службена путовања у земљи (350 КМ) и 
порезе и доприносе (10.860 КМ). 

Обрачун расхода за лична примања запослених вршен је на основу Закона о 
платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској, Закона о 
платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, Посебног 
колективног уговора за запослене у институцијама правосуђа Републике Српске и 
других релевантних законских одредби. 

Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су на фонду 01 у износу 
од 128.325 КМ, а односе се на расходе по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга (85.959 КМ), режијског материјала (9.751 КМ), 
текућег одржавања (1.566 КМ), путовања и смјештаја (891 КМ), стручних услуга 
(24.566 КМ) и остале некласификоване расходе (5.592 КМ). 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга односе се на расходе за утрошак електричне енергије (3.933 КМ), за 
централно гријање (3.744 КМ), комуналне услуге (5.724 КМ), коришћење услуга 
фиксног телефона (1.385 КМ), поштанске услуге (66.581 КМ) и остале расходе (4.592 
КМ). 

Расходи за режијски материјал односе се на расходе за канцеларијски материјал 
(6.675 КМ), материјал за одржавање чистоће (1.911 КМ) и остали режијски материјал 
(1.165 КМ). 

Расходи за стручне услуге односе се на расходе за осигурање возила (950 КМ), 
адвокатске услуге (12.804 КМ), услуге успостављања финансијског управљања и 
контроле (5.850 КМ), услуге вјештачења (3.953 КМ), трошкове одржавања лиценци 
(792 КМ) и осталe расходe (217 КМ). 

Остали некласификовани расходи односе се на расходе за бруто накнаде по уговору 
о дјелу (1.651 КМ), бруто накнаде за привремене и повремене послове (1.599 КМ), 
по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида (1.277 КМ) и 
осталe непоменутe расходe (1.065 КМ). 

Расходи обрачунског карактера су исказани у износу од 19.176 КМ, а односе се на 
расходе по основу амортизације. Обрачун амортизације је извршен у складу са 
Правилником о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике 
(„Службени гласник Републике Српске”, број 110/16). 

Издаци су исказани у износу од 50.483 КМ и то на фонду 01 издаци за набавку 
канцелариског намјештаја (3.000 КМ) и накнаде плата за вријеме боловања који се 
рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања (1.585 КМ) и на фодну 02 
издаци по основу депозита (45.898 КМ).  

Издаци по основу депозита се односе на исплате са депозитног рачуна, а на основу 
рјешења од судија којима је наложено рачуноводству да се правним и физичким 
лицима исплате новчана средстава. Исплате се врше по основу провођења судских 
поступака за накнаде трошкова судским извршиоцима, вјештацима, судским 
комисијама и другим стручним лицима. 

6.2. Имовина, обавезе и извори 

Основни суд је исказао нето вриједност укупне имовине у износу од 224.766 КМ, 
обавезе и разграничења у износу од 271.324 КМ и властите изворе у износу од 4.700 
КМ. 
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6.2.1. Имовина 

Укупна имовина исказана је у износу од 486.106 КМ бруто вриједности, 261.340 КМ 
исправке вриједности и 224.766 КМ нето вриједности, а односи се на нефинансијску 
и финансијску имовину и разграничења. 

Нефинансијска имовина у сталним средствима исказана је у бруто вриједности 
од 484.521 КМ, исправке вриједности од 261.340 КМ и нето вриједности од 223.181 
КМ, а чини је произведена стална имовина нето вриједности од 197.731 КМ (зграде 
и објекти од 127.033 КМ, постројења и опрема од 69.698 КМ и нематеријална 
произведена имовина - рачунарски програм од 1.000 КМ) и непроизведена стална 
имовина нето вриједности од 25.450 КМ (земљиште од 20.750 КМ и нематеријална 
непроизведена имовина – лиценце од 4.700 КМ). 
Повећање вриједности нефинансијске имовине у сталним средствима се односи на 
евидентирање набавке канцеларијског намјештаја у износу од 3.000 КМ и процјене 
вриједности рачунарског програма и мобилног телефона у износу од 1.100 КМ, а 
смањење по основу расходовања канцеларијског намјештаја по Извјештају пописне 
комисије у износу од 1.374 КМ и по основу расхода обрачунате амортизације у 
износу од 19.175 КМ. 

Финансијска имовина и разграничења су исказани у износу од 1.585 КМ, а односе 
се на потраживања по основу рефундације за накнаду плата из доприноса за 
здравствено осигурање од Фонда здравственог осигурања Републике Српске. 

6.2.2. Обавезе 

Обавезе и разграничења на дан 31.12.2020. године исказане су у износу од 271.324 
КМ, а односе се на краткорочне обавезе.  

Краткорочне обавезе чине обавезе за лична примања запослених (56.224 КМ) и 
обавезе из пословања (215.100 КМ).  

Обавезе за лична примања запослених се односе на обавезе за бруто плате 
запослених и бруто накнаде плата за децембар 2020. године у износу од 48.167 КМ 
и бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, 
отпремнина и једнократних помоћи (накнаде за превоз за долазак на посао и одлазак 
са посла, накнаду предсједнику синдиката и отпремнину за одлазак у пензију) у 
износу од 8.057 КМ. 

Обавезе из пословања чине обавезе за набавку роба и услуга у земљи (17.152 КМ), 
према физичким лицима за адвокате, вјештаке, преводиоце и свједоке (6.978 КМ), 
за порезе и доприносе на терет послодавца (562 КМ) и за примљене депозите и 
кауције (190.408 КМ).  

Обавезе за примљене депозите и кауције односе се на уплаћена средства од 
правних и физичких лица по налогу Основног суда и чине их обавезе за примљене 
депозите и кауције у земљи (111.265 КМ) и остале обавезе (79.143 КМ). Дио 
исказаних обавеза по основу депозита и кауција (141.491 КМ – уплаћена средства 
грађана за намјену изласка судских комисија, вјештачења и слично) односи се на 
ранији период, јер су средства уплаћена на депозитне рачуне отворене код Банке 
Српске и иста нису била оперативна и расположива на дан 31.12.2020. године. По 
наведеном основу Министарство финансија Републике Српске (Обавјештење из 
2016. године) је на свом организационом коду, евидентирало потраживања и 
извршило пријаву потраживања за наведена средства, а на организационом коду 
Основног суда исказана је обавеза по основу депозита и кауција.  

У периоду од 01.01. до 28.02.2021. године плаћене су краткорочне обавезе у износу 
од 67.675 КМ (обавезе за бруто плате запослених и дио обавеза из пословања). 
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6.2.3. Извори и промјене на нето имовини 

Властити извори су исказани у износу од 4.700 КМ, а односе се на резерве по основу 
ревалоризације нематеријалне имовине „Оracle“ лиценце. 

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). 

6.4. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

У евиденцији која се води код Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште 
замјеника правобраниоца у Источном Сарајеву, на дан 31.12.2020. године, 
евидентирано је пет судских поступака у којима се Основни суд појављује као 
странка у поступку (тужена), а вриједност судских спорова износи 10.710 КМ. Судски 
поступци се односе на четири судска спора покренута од стране запослених судија 
у Основном суду на име неисплаћених путних трошкова и један судски спор ради 
исплате дуга за неисплаћена средства која се налазе на рачуну Банке Српске. 
Покренутих судских поступака од стране Основног суда није било. 
Основни суд је у складу са чланом 46. Правилника о финансијском извјештавању 
буџетских корисника у Образложењима уз финансијске извјештаје објелоданио 
судске спорове у којима се Основни суд појављује као странка у поступку (тужена).  

6.5. Образложења уз финансијске извјештаје  

Уз финансијске извјештаје за 2020. годину, Основни суд је сачинио писана 
Образложења која пружају неопходне опште податке о Основном суду, 
примијењеним прописима за израду годишњег обрачуна, рачуноводственој основи 
и примијењеним рачуноводственим политикама. Сачињена Образложења 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. 

 

Ревизијски тим 

Синиша Марковић, с.р.  

Душка Поповић, с.р. 
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