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I

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији финансијских извјештаја

Мишљење са резервом
Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Окружног суда у Источном Сарајеву
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; 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, осим за наведено у пасусу Основ за мишљењe са резервом,
финансијски извјештаји Окружног суда у Источном Сарајеву, 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 са резервом
Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике
Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије 2200 – 2810. Наша одговорност
за провођење ревизије 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 Окружног суда у Источном Сарајеву 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 Окружног суда у Источном Сарајеву 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.
Као што је наведено под тачкама 6.1.1. и 6.1.2.2. Извјештаја
Мање су исказани грантови из земље за износ од 19.428 КМ, јер евидентирање
дозначених средстава са условом за утрошак истих, није вршено у складу са чланом
109. став (3) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
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Више су исказани примици за накнаде плата за вријеме боловања који се
рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања за износ од 2.597 КМ, јер
су исти евидентирани на обрачунској основи, што није у складу са чланом 112. став
(1) и (4) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике. У истом износу и по истом
основу мање су исказани издаци за накнаде плата за вријеме боловања који се
рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања, јер приликом измирења
обавеза које се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања за накнаде
плата за вријеме боловања, није вршено евидентирање издатака по том основу, што
није у складу са чланом 80. став (2) истог правилника.
Као што је наведено под тачком 6.2.1. Извјештаја
Више је исказана нефинансијска имовина у сталним средствима у најмањем износу
за 64.699 КМ, јер није вршена амортизација улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми у ранијим периодима, што није у складу са чланом 44.
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике.
Као што је наведено под тачком 6.2.2. Извјештаја
Дугорочно разграничени приходи су прецијењени за износ од 1.161.309 КМ, јер
Окружни суд у Источном Сарајеву није евидентирао примљене неусловљене помоћи
сходно Инструкцији министарства финансија о допуни Инструкције о
књиговодственом евидентирању корекција по почетном стању на дан 01.01.2017.
године.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Предсједник Окружног 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 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.
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Ревизија укључује провођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор
поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном скептицизму,
укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у
финансијским извјештајима, насталих усљед преваре и грешке. Приликом процјене
ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер
презентацију финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака
који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања одвојеног
мишљења о ефективности интерних контрола. Ревизија, такође, укључује оцјену
примијењених
рачуноводствених
политика
утемељених
на
временској
неограничености пословања и значајних процјена извршених од стране
руководства, као и оцјену опште презентације финансијских извјештаја.
Изјављујемо да смо поступили у складу са релевантним етичким захтјевима у вези
са независношћу. Остварили смо комуникацију са одговорним лицима субјекта
ревизије у вези са планираним обимом и временским распоредом ревизије и другим
важним питањима и значајним налазима ревизије, укључујући значајне недостатке
у систему интерних контрола који се могу идентификовати током ревизије.

Бања Лука, 13.04.2021. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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II

ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Извјештај о ревизији усклађености

Мишљење са резервом
Уз ревизију финансијских извјештаја Окружног суда у Источном Сарајеву за 2020.
годину, извршили смо ревизију усклађености активности, финансијских трансакција
и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и
другим прописима.
По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљењe са резервом,
активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским
извјештајима Окружног суда у Источном Сарајеву за 2020. годину су, у свим
материјалнo значајним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане.
Основ за мишљење са резервом
Ревизију усклађености смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора
Републике Српске и ISSAI 4000 – Стандард за ревизију усклађености.
Вјерујемо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да
обезбјеђују основ за наше мишљење о усклађености активности, финансијских
трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са прописима
којима су регулисане.
Као што је наведено под тачком 6.1.2.1. Извјештаја
Обрачун награде за рад адвоката – браниоца ангажованих по службеној дужности,
који је дефинисан Тарифом о наградама и накнади трошкова за рад адвоката, у
појединим случајевима (награда за вријеме која се обрачунава по Тарифи 9.), није
умањиван за 50%, што није у складу са ставом II Одлуке о одређивању висине
награде и накнаде адвокатима ангажованим по службеној дужности у кривичном
поступку.
На обрачунати износ награде за вријеме – браниоца ангажованих по службеној
дужности, у појединим предметима вршено је увећање исте за паушалну награду од
25%, што није у складу са чланом 2. (Тарифа 12.) Тарифе о наградама и накнади
трошкова за рад адвоката.
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 Окружног суда у Источном Сарајеву обухваћено
према дефинисаним критеријумима, усклађено са законским и другим прописима.
Процедуре подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са
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законима и прописима који регулишу пословање Окружног суда у Источном
Сарајеву.

Бања Лука, 13.04.2021. године

Главни ревизор
Јово Радукић, с.р.
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III

РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА

Препоруке везане за финансијске извјештаје
Препоручује се предсједнику Окружног суда да обезбиједи да се:
1) попис имовине и обавеза врши уз досљедну примјену Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем
имовине и обавеза,
2) евидентирање грантова у новцу, који су условљени, врши у складу са чланом
109. став (3) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике,
3) евидентирање издатака по основу измирења обавеза за накнаде плата и
примитака по основу рефундације накнаде плата за вријеме боловања које се
рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања врши у складу са
чланом 80. став (2) и чланом 112. став (4) Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике,
4) вредновање нематеријалне непроизведене имовине (Oracle лиценце) након
извршене процјене врши у складу са Извјештајем комисије за процјену
вриједности Oracle лиценци од 14.02.2019. године и
5) у оквиру ванбилансне евиденције евидентирају пословни догађаји (стална
средства у закупу) у складу са чланом 89. став (1) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.
Препоруке везане за усклађеност пословања
Препоручује се предсједнику Окружног суда да обезбиједи да се:
1) у оквиру донесених аката за успостављање система финансијског управљања
и контроле изврши процјена ризика и дефинишу као кључни пословни процеси,
вођење помоћне евиденције за судске таксе, новчане казне и трошкове
кривичног поступка и контролу истих,
2) набавке роба и услуга врше у складу са чланом 17. став (1) и чланом 18. став
(2) Закона о јавним набавкама, чланом 4 и 5. Правилника о поступку директног
споразума Окружног суда у Источном Сарајеву и чланом 2. Упутства о објави
основних елемената уговора и измјена уговора,
3) обрачун награде за вријеме (тарифа 9.) врши у складу са ставом II Одлуке о
одређивању висине награде и накнаде адвокатима ангажованим по службеној
дужности у кривичном поступку, а обрачун паушалне награде у складу са
чланом 2. (тарифа 12.) Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад
адвокатима.
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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;

-

Одлуке о одређивању висине награде и накнаде адвокатима ангажованим по
службеној дужности у кривичном поступку;

-

Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвокатима.
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V

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ)

1.

Увод

Окружни суд у Источном Сaрајеву (у даљем тексту: Окружни суд) као суд опште
надлежности у Републици Српској је основан Законом о судовима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/12, 44/15 и 100/17) и као такав је
самосталан и независан орган судске власти у Републици Српској. Образован је за
подручје основних судова у Сокоцу, Вишеграду и Власеници.
Стварна надлежност Окружног суда дефинисана је чланом 31. Закона о судовима
Републике Српске за суђење у првом степену и другом степену, као и остала
надлежност.
Средства за рад Окружног суда у 2020. години обезбијеђена су у буџету Републике
Српске и финансијско пословање је обавља преко Јединственог рачуна трезора (у
даљем тексту: ЈРТ) путем директне конекције са трезором.
На Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији Окружног суда у Источном
Сарајеву 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 је вршила појединачну
ревизију финансијских извјештаја Окружног суда за 2005. годину, али због временске
дистанце провођење препорука из тог извјештаја није релевантно за ову ревизију.

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) уређена је 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). За Окружни суд је, према одлуци ВСТС-а, утврђен број од осам
редовних судија укључујући и предсједника суда. Са 31.12.2020. године на
неодређено вријеме анагажовано је седам судија (расписан је конкурс за попуну
упражњеног мјеста). 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.
Предсједник суда је донио Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Окружном суду у Источном Сарајеву на који је министарство дало
сагласност 12.12.2018. године. Према наведеном правилнику систематизовано је 16
радних мјеста за 24 извршиоца, за запослене који нису носиоци судске функције (од
тога два судијска приправника и два судијска приправника-волонтера који не улазе
у омјер). Четири запослена лица немају положен стручни испит, а распоређена су на
радна мјеста за која је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста дефинисано да је положен стручни испит један од посебних услова.
Успостављање система финансијског управљања и контроле у Окружном суду је
дефинисано на тај начин, да је на основу одредби Закона о систему интерних
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске („Службени гласник
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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) Окружни суд донио Одлуку којом је именовао
одговорно лице, које је задужено за успостављање, спровођење и развој
финансијског управљања и контрола, доставио Централној јединици за
хармонизацију годишњи извјештај о спровођењу планираних активности о
успостављању и развоју система финансијског управљања и контрола, донио план
за успостављање финансијског управљања и контрола, донио акт о управљању
ризицима којим се уређују организациони циљеви и задаци, процјенио ризике и
управљање ризицима (члан 8. став 2 наведеног закона), дефинисао кључне
пословне процесе и успоставио књигу пословних процеса (тачка 22. подтачке 3, 4 и
5. наведеног упутства). Осим наведених аката донесен је и План интегритета и
Упутство о провођењу мјера за управљање ризицима.
Ревизијом је утврђено да Окружни суд, у оквиру донесених аката, није процијенио
ризике и дефинисао као кључне пословне процесе, обрачун и контролу трошкова
кривичног поступка и вођење помоћне евиденције за судске таксе, новчане казне и
друге досуђене накнаде и контролу истих.
Трошкови кривичног поступка се највећим дијелом односе на обрачунате трошкове
адвокатских услуга. За обрачун наведених трошкова, који у Окружном суду врше
предсједници судских вијећа или судије за претходни поступак, нису дефинисани
интерни контролни поступци.
Попис имовине и обавеза у Окружном суду на дан 31.12.2020. године није у
потпуности организован и извршен у складу са Правилником о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и
обавеза (''Службени гласник Републике Српске'', број 45/16), јер:
- нису сачињене одвојене пописне листе, за сваку категорију имовине и обавеза
која је предмет пописа, у два примјерка овјерене од стране одговорног лица
(члан 17. став (4) и (8) Правилника о попису), а попис имовине није извршен по
врстама имовине,
- туђа имовина на кориштењу (опрема за пословну штампу узета под оперативни
закупу), није пописана на посебне листе (члан 4. став (3) Правилника о попису),
- у записнику (елаборату) о попису имовине и обавеза није дат упоредни преглед
стварног и књиговодственог стања пописане имовине и обавеза (члан 20. став
(3) Правилника о попису).
Сходно наведеном и у тачкама 4, 6.1.1, 6.1.2.1 и 6.2. извјештаја успостављени
систем интерних контрола није функционисао на начин да је у потпуности
обезбиједио истинито и фер извјештавање и усклађеност са важећим законима и
прописима.
Препоручује се предсједнику Окружног суда да обзбиједи да се:
-

-

4.

у оквиру донесених аката за успостављање система финансијског
управљања и контроле изврши процјена ризика и дефинишу као кључни
пословни процеси, вођење помоћне евиденције за судске таксе, новчане
казне и трошкове кривичног поступка и контролу истих,
попис врши уз досљедну примјену Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем
имовине и обавеза.

Набавке

Планом јавних набавки из фебруара 2020. године Окружни суд у Источном Сарајеву
је за 2020. годину планирао набавке у укупној вриједности од 29.444 КМ (без пореза
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на додату вриједност у даљем тексту: ПДВ). План јавних набавки је допуњен
15.03.2020. године, којим су планиране набавке заштитне опреме и услуга
дезинфекције и дератизације (у допуни плана није наведена процијењена
вриједност набавки). За све процедуре јавних набавки планирано је провођење
поступака директног споразума. Процедура јавне набавке услуга пословне штампе
(закупа система за штампу тј. мултифункционалног копир апарата, принтера и
скенера и сервисних услуга) није обухваћена Планом јавних набавки за 2020. годину
и за исту није донесена посебна одлука о покретању, што није у складу са чланом
17. став (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Српске“ број
38/14).
Окружни суд је у току 2020. године провео 25 поступака (све процедуре су проведене
путем директног споразума) укупне вриједности од 27.143 КМ без ПДВ – а.
Ревизијским испитивањем обухваћене су набавке укупне вриједности од 12.343 КМ
(45% од вриједности укупно реализованих набавки), а утврђено је сљедеће:
- за уговоре о јавној набавци који су сходно члану 10. став (1) под д) Закона о
јавним набавкама изузети од примјене одредби овог закона (набавка топлотне
енергије и поштанске услуге), није донесена одлука о изузећу, што није у складу
са члaном 18. став (2) наведеног закона,
- приликом провођења процедура јавних набавки поступком директног споразума,
уговорни орган није доносио одлуку о покретању поступка јавне набавке, што није
у складу са чланом 4. Правилника о поступку директног споразума Окружног суда
у Источном Сарајеву,
- није документовано да је код спровођења процедура јавне набавке путем
директног споразума (закупа система за штампу и сервисних услуга, услуга
чишћења пословних просторија, набавка услуга осигурања, набавка тонера и
др.), прије доношења одлуке о избору добављача, вршено испитивања тржишта,
што није у складу са чланом 5. Правилника о поступку директног споразума
Окружног суда у Источном Сарајеву,
- на WEB старници нису објављивани основни елементи уговора, што није у
складу са чланом 2. Упутства о објави основних елемената уговора и измјена
уговора („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 56/15).
Препоручује се предсједнику Окружног суда да обезбиједи да се набавке роба
и услуга врше у складу са чланом 17. став (1) и чланом 18. став (2) Закона о
јавним набавкама, чланом 4 и 5. Правилника о поступку директног споразума
Окружног суда у Источном Сарајеву и чланом 2. Упутства о објави основних
елемената уговора и измјена уговора.

5.

Припрема и доношење буџета

Усвајањем Буџета Републике Српске за 2020. годину („Службени гласник Републике
Српске“ број 112/19) Окружном суду су одобрена средства у износу од 1.197.300 КМ.
Првим ребалансом буџета („Службени гласник Републике Српске“ број 61/20)
Окружном суду су одобрена средства у износу од 1.192.800 КМ.
Другим ребалансом буџета („Службени гласник Републике Српске“ број 122/20)
Основном суду су одобрена средства у износу од 1.181.800 КМ и то за лична
примања (965.200 КМ) и расходе по основу коришћења роба и услуга (216.600 КМ).
У складу са одредбама Закона о извршењу буџета Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број 117/19, 61/20 и 122/20), Окружни суд је након
усвојеног другог ребаланса буџета, провео реалокацију буџетских средстава у
укупном износу од 102.000 КМ по рјешењу Владе Републике Српске и то,
реалокација у оквиру планираних средстава са позиције личних примања на
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позицију расхода за стручне услуге у износу од 59.000 КМ и из планираних средстава
других институција правосуђа на позицију расхода за стручне услуге у износу од
53.000 КМ.
Ревизијом нису утврђене неусклађености у односу на регулативу која дефинише
процес припреме и доношења буџета.

6.

Финансијски извјештаји

Окружни суд има статус буџетског корисника чија је главна књига у саставу Главне
књиге трезора (у даљем тексту: 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 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

Извршење буџета за 2020. годину исказано је на фонду 01 у износу од 1.215.925 КМ,
што је 103 % у односу на Ребаланс буџета (веће извршење је покривено
реалокацијама средстава). Ревизијом је утврђено да је извршење буџета мање
исказано за износ од 2.597 КМ (детаљније образложено у тачки 6.1.2.2. извјештаја).
У извјештају о извршењу буџета исказани су приходи (без обрачунских прихода) и
примици који се не планирају на нивоу буџетског корисника у износу од 21.162 КМ.
Ревизијом је утврђено да су примици прецјењени за износ од 2.597 КМ (детаљније
образложено у тачки 6.1.1. извјештаја).
6.1.1.

Приходи и примици

Укупни приходи и примици исказани су износу од 221.738 КМ и односе се на фонд
01 у износу од 218.299 КМ (непорески приходи од 18.565 КМ, приходи обрачунског
карактера од 197.137 КМ и примици од 2.597 КМ) и приходи на фонду 05 у износу од
3.439 КМ. По налазу ревизије примици су више исказани за 2.597 КМ, а приходи
исказани на фонду 05 мање за износ од 19.428 КМ.
Непорески приходи који су у цјелости исказани на фонду 01, а остварени су по
основу судских накнада и такси (17.150 КМ), накнада трошкова кривичног поступка
(320 КМ) и новчаних казни (1.095 КМ).
Грантови су у цјелости исказани на фонду 05 у износу од 3.439 КМ, а односе се на
грант средства дозначена у 2020. години од Министарства финансија и трезора
Босне и Херцеговине, а по основу Меморандума о разумијевању о заједничким
активностима у циљу реализације одредби грант споразума „Унапређење рада на
предметима ратних злочина у Босни и Херцеговини“ из 2019. године. Уговорена
вриједност је 27.175 КМ, а у 2019. години дозначено је 21.739 КМ и евидентирано у
истој години у Окружном суду на позицији грантова из земље.
С обзиром да је у Грант споразуму дефинисан услов за дозначена средстава (да се
изврши поврат неутрошеног дијела средстава), иста се евидентирају преко
разграничења, а у складу са чланом 109. став (3) Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 115/17 и 118/18) и приликом
испуњења услова, односно у периоду у којем се признају расходи (који су у вези са
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дозначеним средствима) умањују разграничења и евидентирају грантови из земље.
Због погрешног евидентирања дијела средстава дозначених у 2019. години у износу
од 19.428 КМ (по Грант споразуму из 2019. године), а за која су расходи настали у
2020. години, мање су изказани грантови из земље и финансијски резултат текуће
године, а више финансијски резултат ранијих година у наведеном износу
(финансијски резултат исказан је на генералном - општем организационом коду).
Пројекат је завршен закључно са октобром 2020. године.
Приходи обрачунског карактера су исказани у износу од 197.137 КМ по основу отписа
обавеза према адвокатима ангажованим по службеној дужности из ранијег периода,
односно измирених обавеза по правоснажним судским рјешењима, јер планирање
потребних средстава и плаћање по судским рјешењима води Министарство
финансија Републике Српске. По извршеном плаћању Министарство обавјештава
Окружни суд који затвара обавезу у корист прихода обрачунског карактера.
Примици су исказани у износу од 2.597 КМ, а односе се на примитке за накнаде плата
за вирјеме боловања који се рефундирају од фондова обавезног социјалног
осигурања. Према налазу ревизије прецијењени су за 2.597 КМ, јер је Окружни суд
исте евидентирао на обрачунској основи, што није у складу са чланом 112. став (4)
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике (евидентирање финансијске имовине на класи 9,
врши се на готовинској основи, у моменту уплате).
Препоручује се предсједнику Окружног суда да обезбиједи да се:
- евидентирање грантова у новцу, који су условљени, врши у складу са
чланом 109. став (3) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
- примици за накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од
фондова обавезног социјалног осигурања евидентирају у складу са
чланом 112. став (4) Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
6.1.2.

Расходи и издаци

Укупни расходи и издаци су исказани у износу од 1.272.659 КМ (на фонду 01 у износу
од 1.249.358 КМ и на фонду 05 износ од 23.301 КМ), од чега се на буџетске расходе
и издатке односи 1.239.226 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 33.433 КМ.
6.1.2.1.

Текући расходи

Текући расходи су исказани у износу од 1.239.226 КМ (на фонду 01 од 1.215.925 КМ
и на фонду 05 у износу од 23.301 КМ) по основу расхода за лична примања
запослених од 920.509 КМ (на фонду 01 од 897.691 КМ и на фонду 05 од 22.818 КМ)
и расхода по основу коришћења роба и услуга од 318.717 КМ (на фонду 01 од
318.234 КМ и на фонду 05 од 483 КМ).
Расходи за лична примања запослених се односе на расходе за бруто плате
запослених од 841.694 КМ (на фонду 01 од 820.577 КМ и на фонду 05 у износу од
21.117 КМ) и бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по
основу рада од 50.522 КМ (на фонду 01 од 48.821 КМ и на фонду 05 у износу од 1.701
КМ), расходе за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског
одсуства и осталих накнада плата од 19.275 (фонд 01) и расходе за отпремнине и
једнократне помоћи од 9.018 КМ (фонд 01).
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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 за лична примања запослених исказани на фонду 05 односе се на бруто
плате и накнаде трошкова једног запосленог лица (стручни сарадник - правник), а по
основу Меморандума о разумијевању о заједничким активностима у циљу
реализације одредби грант споразума „Унапређење рада на предметима ратних
злочина у Босни и Херцеговини“ из 2019. године (објашњено у тачки 6.1.1.
извјештаја).
Расходи по основу коришћења роба и услуга највећим дијелом се односе на
расходе енергије, комуналних и комуникационих услуга (116.349 КМ), режијског
материјала (7.649 КМ), текућег одржавања (6.702 КМ), стручних услуга (182.483 КМ)
и остале некласификоване расходе (4.099 КМ).
Расходе по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга највећим
дијелом чине расходи по основу утрошка електричне енергије (10.239 КМ),
централно гријање (49.760 КМ), одвоза смећа (9.757 КМ), коришћења фиксних
телефона (3.619 КМ), поштанске услуге (29.223 КМ) и услуге одржавања чистоће
(6.198 КМ).
У оквиру расхода поштанских услуга погрешно су класификовани расходи за стручне
услуге (услуге адвоката – браниоца по службеној дужности у кривичном поступку) у
укупном износу од 9.662 КМ. Због наведеног расходи по основу утрошка енергије,
комуналних и комуникационих услуга су прецијењени, а расходи стручних услуга
потцијењени за наведени износ.
Расходи за текуће одржавање највећим дијелом се односе на расходе за одржавање
канцеларијске, комуникационе, грејне и заштитне опреме.
Расходи стручних услуга највећим дијелом (166.545 КМ) се односе на трошкове
кривичног поступка за услуге адвоката – браниоца ангажованих по службеној
дужности у складу са чланом 53 и 54. Закона о кривичном поступку („Службени
гласник Републике Српске“ број 53/12, 91/17, 66/18 и 15/21). У односу на други
ребаланс за више извршене расходе стручних услуга, недостајућа средства су
обезбијеђена реалокацијом у оквиру институција правосуђа, по рјешењу Владе
Републике Српске од 04.02.2021. године. Због погрешне класификације, расходи
стручних услуга су потцијењени за 9.662 КМ.
Висина награде која припада адвокату - браниоцу ангажованом по службеној
дужности одређује се Тарифом о наградама и накнади трошкова за рад адвоката
(„Службени гласник Републике Српске“ број 68/05) и Одлуком о одређивању висине
награде и накнаде адвокатима ангажованим по службеној дужности у кривичном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ 107/15). Наведени трошкови се у
конкретном предмету, након достављања Трошковника и захтјева за исплату
награде од стране адвоката, одобравају рјешењем предсједника судског вијећа или
судије за претходни поступак који и врше обрачун трошкова.
Ревизијом је утврђено да у појединим случајевима, награда адвокатима браниоцима
– ангажованим по службеној дужности за извршене адвокатске услуге (односи се на
награду за вријеме која је утврђена тарифом 9. Тарифе о наградама и накнади
трошкова за рад адвоката, према којој адвокат има право на награду од 30 бодова,
односно 60 КМ, за сваки започети сат одсуства из канцеларије због учествовања у
истрази, радњи доказивања, присуства на рочишту, претресу или расправи), није
умањена за 50 %, што није у складу са ставом II Одлукe о одређивању висине
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награде и накнаде адвокатима ангажованим по службеној дужности у кривичном
поступку.
Такође, ревизијом је утврђено да је у појединим случајевима паушална награда од
25% обрачуната и на износ награде за вријеме, што није у складу са тарифом 12.
Тарифе о наградама и накнади трошкова за рад адвоката. Наведеном Тарифом је
одређено да се паушална награда од 25% обрачунава од износа награде одређене
овом тарифом за радњу у поступку (за састављање поднесака, за одбрану
оптуженог и заступање на рочиштима и сличне радње), за коју су обављене и
споредне радње (нпр. прикупљање информација, прегледи списа, предаја
поднесака суду и пошти и сл. радње), а за које радње адвокату није утврђена
посебна награда по Тарифи о наградама и накнади трошкова за рад адвоката.
Препоручујемо предсједнику Окружног суда да обезбиједи да се обрачун
награде за вријеме (тарифа 9.) врши у складу са ставом II Одлуке о
одређивању висине награде и накнаде адвокатима ангажованим по
службеној дужности у кривичном поступку, а обрачун паушалне награде у
складу са чланом 2. (тарифа 12.) Тарифе о наградама и накнадама трошкова
за рад адвокатима.
6.1.2.2.

Издаци

На дан 31.12.2020. године Окружни суд није имао исказане издатке. Приликом
измирења обавеза које се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања
за накнаде плата за вријеме боловања, није вршено евидентирање издатака по том
основу, што није у складу са чланом 80. став (2) Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике, те је мање исказана позиција издатака за накнаде плата за вријеме
боловања који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања, као и
извршење буџета за 2020. годину за износ од 2.597 КМ.
Препоручује се предсједнику Окружног суда да обезбиједи да се
евидентирање издатака по основу измирења обавеза за накнаде плата за
вријеме боловања које се рефундирају од фондова обавезног социјалног
осигурања, врши у складу са чланом 80. став (2) 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 (33.433 КМ).
Код обрачуна амортизације, примијењене су годишње амортизационе стопе из
Правилника о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике
(„Службени гласник Републике Српске“ број 110/16). Према налазу ревизије
обрачунски расходи по основу амортизације су прецијењени за износ од 576 КМ
(објашњено у тачки 6.2.1. извјештаја).

6.2.

Имовина, обавезе и извори

Окружни суд је исказао нето вриједност укупне имовине у износу од 1.487.260 КМ и
обавезе и разграничења у износу од 1.412.680 КМ.
6.2.1.

Имовина

Имовина Окружног суда се односи на нефинансијску имовину у сталним средствима
и финансијску имовину и разграничења.
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Нефинансијска имовина у сталним средствима (произведена стална имовина и
нематеријална непроизведена стална имовина) исказана је у износу од 2.022.247 КМ
бруто вриједности, 539.459 КМ исправке вриједности и 1.482.788 КМ нето
вриједности. По налазу ревизије нефинансијска имовина у сталним средствима је
прецјењена за износ од 64.699 КМ.
Произведену сталну имовину чине зграде и објекти нето вриједности од 1.416.193
КМ (бруто вриједности од 1.437.759 КМ и исправке вриједности од 21.566 КМ) и
опрема (моторна возила, канцеларијска опрема, рачунарска опрема итд.) бруто
вриједности од 579.788 КМ и исправке вриједности од 516.740 КМ.
Зграде и објекти се односе на улагања у пословни објекат у којем је смјештен суд.
Према Уговору о кориштењу пословног објекта од 03.08.2004. године, Општина
Источно Ново Сарајево је дала пословни објекат корисне површине од 291 м2 на
кориштење (без накнаде) Окружном суду на период од 20 година. На предметној
некретнини су у складу са Меморандумом о разумјевању (потписници су Влада
Норвешкe, Влада Републике Српске, Општина Источно Ново Сарајево и Окружни
суд), у периоду 2006 - 2008. године, извршена улагања у износу од 1.350.008 КМ и
то од стране Владе Норвешке у износу од 1.161.309 КМ (неусловљена донација
реализована преко ВСТС-а која је евидентирана на позицији сталне имовине и на
дугорочно разграниченим приходима) и Владе Републике Српске у износу од
188.699 КМ. У 2014. години су извршена улагања у износу од 87.749 КМ (износ од
76.725 КМ се односи на реконструкцију суднице која је финансирана из донације, а
износ од 11.024 КМ на изградњу надстрешнице финансирану из властитих
средстава). Амортизација наведене имовине није вршена до 2020. године, што није
у складу са чланом 44. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, због чега је нето вриједност
ове имовине прецијењена у најмањем износу од 64.699 КМ, за колико је прецијењен
и резултат ранијих година. Обрачун амортизације је извршен у току ове ревизије за
2020. годину тако да за отклањање наведене неправилности нисмо дали препоруку.
Због претходно наведеног, прецијењене су позиције зграде и објекати за износ од
1.416.193 КМ и резултат ранијих година за 64.699 КМ, а потцијењена су улагања на
туђим зградама и објектима за износ од 1.351.494 КМ, јер није извршен обрачун
амортизације за период до 2020. године и Окружни суд није поступиo у складу са
Инструкцијом Министарства финансија број: 06.12/020-1526/17 од 23.06.2017.
године, о књиговодственом евидентирању корекција по почетном стању на дан
01.01.2017. године у главној књизи трезора Републике, општина и градова и главним
књигама буџетских корисника и фондова који нису у систему трезорског пословања,
тј. Окружни суд није наведене инвестиције прекњижио са позиције канцеларијски
објекти и простори на позицију улагања на туђим зградама и објектима. По
наведеном основу није правилно исказана корекција вриједности зграда и објеката
(више је исказана за укупан износ од 21.566 КМ) и корекција вриједности улагања на
туђим некретнинама (мање је исказана за износ од 86.265 КМ). Наведене
неправилности су отклоњене у току ове ревизије тако да за исту није дата
препорука.
Нето вриједност опреме у износу од 63.048 КМ чине аутомобили (33.481 КМ),
канцеларијска опрема у износу од (27.060 КМ) и комуникациона и рачунарска опрема
(2.506 КМ). Највећи дио канцеларијске, комуникационе и рачунарске опреме је
амортизован (набавна вриједност износи 502.921 КМ, а корекција вриједности
473.355 КМ).
Нематеријална непроизведена стална имовина исказана је у износу од 3.548 КМ по
основу коришћења Oracle лиценци за рад у систему управљања финансијским
информацијама - СУФИ. Окружни суд је, након што је књиговодствена вриједност
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Oracle лиценце сведена на нулу, поступио у складу са Извјештајем комисије за
процјену вриједности Oracle лиценци (комисија је именована рјешењем министра
финансија од 11.02.2019. године) број 06.07/404-84-1-2/19 од 14.02.2019. године и
укњижио процјењену вриједност наведене лиценце у износу од 4.700 КМ. За 2019 и
2020. годину обрачуната је амортизација лиценци у износу од 1.152 КМ, што није у
складу са наведеним Извјештајем у којем комисија сматра да је корисни вијек Oracle
лиценци неограничен и да се иста не амортизује (корисни вијек нематеријалне
имовине која се не амортизује се поново разматра у сваком извјештајном периоду
како би се утврдило да ли догађаји и околоности и даље подржавају претпоставку
неограниченог корисног вијека те имовине). Због наведеног нематеријална
непроизведена имовина (лиценце) је потцијењена за износ од 1.152 КМ,
потцијењени су расходи обрачунског периода и резултат текуће године за 576 КМ,
за колико је потцијењен и резултат ранијих година.
Повећања вриједности нефинансијске имовине у сталним средствима у 2020. години
није било, а смањење имовине се односи на вриједност обрачунате амортизације
(36.432 КМ). Набавна и корекција вриједности опреме је умањена за 12.730 КМ по
основу искњижавања аутомобила који је Одлуком предсједника суда уступљен
Основном суду у Сокоцу.
Финансијска имовина и разграничења су исказана у износу од 4.472 КМ, а односе
се на краткорочна разграничења по основу неизмирених обавеза за накнаде плате
за вријеме боловања које се рефундира од фондова обавезног социјалног
осигурања (1.875 КМ) и потраживања по основу рефундације накнаде плате из
доприноса за здравствено осигурање (2.597 КМ).
Препоручује се предсједнику Окружног суда да обезбиједи да се вредновање
нематеријалне непроизведене имовине (Oracle лиценце) након извршене
процјене врши у складу са Извјештајем комисије за процјену вриједности
Oracle лиценци од 14.02.2019. године.
6.2.2.

Обавезе

Обавезе Окружног суда на дан 31.12.2020. године су исказане у укупном износу од
1.412.680 КМ по основу дугорочних разграничења и краткорочних обавеза.
Дугорочна разграничења су исказана у износу од 1.161.309 КМ, а односе се на
дугорочно разграничени приход, тј. на вриједност улагања (донаторска средства) у
доградњу и реконструкцију зграде суда која је извршена у 2008. години (објашњено
у тачки 6.2.1. извјештаја).
Наведена позиција је прецијењена за износ од 1.161.309 КМ, а за исти износ
потцијењен је финансијски резултат ранијих година, јер Окружни суд није поступиo
у складу са Инструкцијом Министарства финансија број 06.12/020-1526-1/17 од
22.01.2018. године о допуни Инструкције о књиговодственом евидентирању
корекција по почетном стању на дан 01.01.2017. године у главној књизи трезора
Републике, општина и градова и главним књигама буџетских корисника и фондова
који нису у систему трезорског пословања, тј. Окружни суд није прекњижио
примљене неусловљене донације у натури (нефинансијска имовина стечена без
накнаде, без услова повезаних са њом) са дугорочно разганичених прихода на
финансијски резултат ранијих година. Наведена неправилност је отклоњена у току
ове ревизије тако да за исту није дата препорука.
Краткорочне обавезе су исказане у износу од 251.371 КМ по основу обавеза за
лична примања запослених (80.064 КМ), обавеза из пословања (171.277 КМ) и
краткорочно разграничених расхода (30).
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Обавезе за лична примања запослених се односе на обавезе за бруто плате
запослених за децембар 2020. године (67.968 КМ) и обавезе за бруто накнаде
трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада (12.096 КМ).
Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по
основу рада чине обавезе за накнаде за превоз на посао и са посла (1.605 КМ),
накнаде по основу новчане помоћи резултати у раду (9.329 КМ) накнаде
предсједнику синдикалне организације (512 КМ) и остале обавезе (650 КМ).
Обавезе из пословања су исказане по основу обавеза према добављачима (37.279
КМ), обавезе за трошкове кривичног поступка од 123.923 КМ (од чега се на обавезе
према адвокатима ангажованим по службеној дужности односи 122.673 КМ) и за
примљене депозите (10.075 КМ).
Обавезе према адвокатима ангажованим по службеној дужности се односе на
неизмирене обавезе из 2020. године. Обавезе према адвокатима из ранијег периода
у износу од 197.137 КМ су отписане (предсједник суда је на приједлог пописне
комисије донио одлуку о отпису ових обавеза, јер су исте наплаћене по тужбама усаглашавање извршено према документацији добијеној од министарства
финансија).
Обавезе за примљене депозите се односе на затечена депонована средства на
депозитном рачуну код Банке Српске која су блокирана због увођења стечаја и
принудне управе (16.11.2015. године) над наведеном банком.
У периоду 01.01 - 28.02.2020. године, измирене су обавезе у износу од 118.684 КМ
и то за бруто плате и бруто накнаде запослених (80.064 КМ), према добављачима
(17.743 КМ) и обавезе за трошкове кривичног поступка (20.877 КМ).
6.2.3.

Извори и промјене на нето имовини

На дан 31.12.2020. године Окружни суд није имао пословне трансакције које
подразумјевају трајне изворе средстава. Исказане су резерве у износу од 4.700 КМ,
по основу процјене вриједности Oracle лиценци за рад у систему управљања
финансијским информацијама – СУФИ.

6.3.

Ванбилансна евиденција

Окружни суд није ванбилансно евидентирао основна средства у закупу
(мултифукционални копир, скенер и принтери), што није у складу са чланом 89. став
(1) 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).
Препоручује се предсједнику Окружног суда да обезбиједи да се у оквиру
ванбилансне евиденције евидентирају пословни догађаји (стална средства
у закупу) у складу са чланом 89. став (1) Правилника о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске
кориснике.

6.4.

Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе

У евиденцији која се води код Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште
замјеника правобраниоца Бања Лука, на дан 31.12.2020. године, евидентиран је
један судски поступак у којима се Окружни суд појављује као странка у поступку
(тужена), а вриједност судског спора износи 7.275 КМ. Судски поступак се односи на
судски спор покренут од стране запослених судија у Окружном суду на име
неисплаћених путних трошкова. Покренутих судских поступака од стране Окружног
суда није било. Окружни суд је у складу са чланом 46. Правилника о финансијском
извјештавању буџетских корисника у Образложењима уз финансијске извјештаје
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објелоданио судске спорове у којима се Окружни суд појављује као странка у
поступку (тужена).

6.5.

Образложења уз финансијске извјештаје

Уз финансијске извјештаје за 2020. годину, Окружни суд је сачинио писана
Образложења која пружају неопходне опште податке о Окружном 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
Божидар Кувеља, с.р.
Ненад Дмитровић, с.р.
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