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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Mишљење 

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Гендер центра - Центра за 
једнакост и равноправност полова Републике Српске 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 31.12.2021. 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 Гендер центра - Центра за једнакост и 
равноправност полова Републике Српске истинито и објективно приказују, у свим 
материјално значајним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан 
31.12.2021. 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 Гендер центра - Центра за једнакост и равноправност полова Републике 
Српске 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 Гендер центар - Центар за једнакост и равноправност полова Републике 
Српске 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 2021. 
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 

Директор је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја у 
складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор, односно 
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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. 

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, 23.03.2022. 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 Гендер центра - Центра за једнакост и 
равноправност полова Републике Српске за 2021. 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 Гендер центра - Центра за једнакост и равноправност полова 
Републике Српске за 2021. 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 3. извјештаја:  

Уговори о дјелу закључени су за послове који представљају редовну, основну 
дјелатност Гендер центра - Центра за једнакост и равноправност полова у 
Републици Српској и односе се на послове који су систематизовани у Правилнику о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, што није у складу са 
чланом 205. Закона о раду. 

Запошљавање на одређено вријеме је вршено на период дужи од шест мјесеци, што 
није у складу са чланом 50. Закона о државним службеницима. 

Као што је наведено под тачком 4. извјештаја:  

Гендер центар – Центар за једнакост и равноправност полова у Републици Српској 
није планирао нити доносио посебне одлуке за покретање набавки за услуге 
чишћењa радних просторија, услуге учешћa у креирању промотивних кампања и 
набавкe рекламног материјала, маркетиншке услуге, компјутерске услуге, услуге 
друштвених истраживања, образовне услуге и услуге стручног усавршавања у 
укупном износу од 30.393 КМ, што није у складу са чланом 17. и 18. Закона о јавним 
набавкама. 

Одговорност руководства за усклађеност 

Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, 
директор је, такође, одговорaн да осигура да су активности, финансијске трансакције 
и информације исказане у финансијским извјештајима у складу са прописима којима 
су регулисане. 
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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 Гендер центра - Центра за једнакост и 
равноправност полова Републике Српске обухваћено према дефинисаним 
критеријумима, усклађено са законским и другим прописима. Процедуре 
подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са законима и 
прописима који регулишу пословање Гендер центра - Центра за једнакост и 
равноправност полова Републике Српске. 

 

Бања Лука, 23.03.2022. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за усклађеност 

Препоручује се директору да обезбиједи да се: 

1) уговори о дјелу закључују за послове који су ван дјелатности послодавца у 
складу са чланом 205. Закона о раду; 

2) пријем запослених на одређено вријеме врши у складу са чланом 50. став (3) 
Закона о државним службеницима; 

3) путни налози за службена путовања попуњавају у складу са тачком 10. и 17. 
Одлуке о висини накнаде трошкова за службена путовања у земљи и 
иностранству за запослене у Републици Српској; 

4) успоставе контролне активности израдом писаних процедура, правила и 
поступака за провођење активности по пројектима из донаторских средстава 
у складу са чланом 9. Закона о систему интерних финансијских контрола у 
јавном сектору Републике Српске; 

5) набавке роба и услуга проводе на основу плана набавки или посебно 
донесених одлука сходно члану 17. и 18. Закона 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 2021. годину и Одлука о 
усвајању ребаланса буџета за 2021. годину;  

- Закон о трезору; 

- Закон о фискалној одговорности, члан 4, 9 -11; 

- Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске; 

- Закон о државним службеницима; 

- Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске; 

- Посебни колективни уговор за запослене у органима управе Републике Српске; 

- Закон о раду, члан 1-65 и 205-208; 

- Закон о доприносима; 

- Закон о порезу на доходак, глава I-IV, VI, X, XII и XIII;  

- Закон о јавним набавкама; 

- Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини; 

- Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању 
инвалида,члан 26. и 27; 

- Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за 
запослене у јавном сектору Републике Српске;  

- Одлука о висини накнaде трошкова за службена путовања у земљи и 
иностранству за запослене у Републици Српској; 

- Уредба о радним мјестима намјештеника; 

- Одлука о утврђивању цијене рада;  

- Правилник о начину израдe и садржају кадровског плана у републичким 
органима управе; 

- Правилник о обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога; 

- Упутство о начину и поступку успостављања и спровођења система 
финансијског управљања и контроле и 

- Правилник о садржају извјештаја и начину извјештавања о систему 
финансијског управљања и контроле. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Гендер центар – Центар за једнакост и равноправност полова Републике Српске (у 
даљем тексту: Гендер центар) основан је Одлуком Владе Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 31/02 и 63/05). Гендер центар врши 
стручне и друге послове везане за праћење примјене и спровођење Закона о 
равноправности полова у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“ број 32/10), одговарајућих међународних конвенција и уговора којима 
се прописују обавезе у смислу унапређења права жена и равноправности полова и 
других стандарда и начела једнакости и равноправности полова. Наведене послове 
Гендер центар врши за потребе Владе Републике Српске. У складу са чланом 27. 
Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини, Гендер центар прати 
примјену овог закона на нивоу ентитета Републике Српске и у ту сврху прати 
усаглашеност закона и других аката, политика, стратегија, планова и програма 
Републике Српске, са домаћим и међународним стандардима за равноправност 
полова, те даје мишљења о усаглашености закона и других аката.  

Финансијско пословање Гендер центра се обавља преко јединственог рачуна 
трезора путем директне конекције са трезором. Средства за финансирање рада и 
програмских активности се обезбјеђују у буџету Републике Српске. Осим општег 
фонда 01 (буџет у ужем смислу) и фонда 03 (фонда грантова) на другим фондовима 
није било исказивања у току 2021. године. 

У складу са чланом 20. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 98/05 и 20/14) Гендер центар је доставио 
примједбе на Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији за период 01.01-
31.12.2021. године на основу којих је извршена преформулација дијела налаза у 
извјештају. Достављене примједбе нису имале утицаја на дато мишљење. 

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 извршила је ревизију 
финансијских извјештаја Гендер центра за период 01.01 – 31.12.2008. године и 
сачинила Извјештај о ревизији финансијских извјештаја Генедер центра Републике 
Српске. Због релативно дугог протока времена од посљедњег ангажовања, 
препоруке наведeне у том извјештају нису актуелне, те нису биле предмет провјере 
статуса датих препорука. 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Гендер центру („Службени гласник Републике Српске” број 107/21) (у даљем тексту: 
Правилник о унутрашњој организацији) уређена је унутрашња организација и 
систематизација радних мјеста, (без унутрашњих организационих јединица), 
дјелокруг послова и задатака, укупан број и називи радних мјеста и опис послова са 
потребним бројем извршилаца. У Правилнику о унутрашњој организацији није 
наведена потребна школска спрема за радно мјесто службеника за 
рачуноводствене послове и набавке, што није у складу са чланом 5. став (2) Уредбе 
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о радним мјестима намјештеника („Службени гласник Републике Српске“ број 
18/09). 

Послови из надлежности Гендер центра систематизовани су у оквиру 13 радних 
мјеста са 17 извршилаца, од чега осам са статусом државног службеника и девет са 
статусом намјештеника. На дан 31.12.2021. године у Гендер центру је било 
запослено 15 извршилаца. Поред Правилника о унутрашњој организацији, систем 
интерних контрола је уређен Правилником о интерној контроли и интерним 
контролним поступцима, Правилником о накнадама, Правилником о директном 
споразуму, Правилником о условима и начину кориштења службених возила и 
Правилником о одређивању основа за обрачун плата и накнада за рад.  

Гендер центар је у 2021. години закључио 46 уговора о дјелу са више лица, који се 
највећим дијелом односе на спровођење анализа и истраживања о равноправности 
полова и изради општих и посебних извјештаја о равноправности полова, 
промотивних кампања и обука на тему равноправност полова. Ревизијом је 
утврђено да се пет закључених уговора о дјелу, финансираних из донаторских 
средстава пројеката, односи на послове који су систематизовани у Правилнику о 
унутрашњој организацији и представљају дјелатности Гендер центра, као што су 
послови координације спровођења активности у оквиру пројеката, израде, 
спровођења и евалуације акционих планова, рачуноводствени послови, што није у 
складу са чланом 205. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 
1/16, 66/18, 91/21 и 119/21) и чланом 50. став (3) Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16). 
Наведеним чланом Закона о раду је прописано да се уговор о дјелу може закључити 
ради обављања послова ван дјелатности послодавца, а наведеним чланом Закона 
од државним службеницима је прописано да се изузетно, радни однос може 
засновати на одређено вријеме за рад на пројекту који одобри Влада, чије је трајање 
унапријед одређено, до завршетка пројекта, а најдуже 60 мјесеци.  

На одређено вријеме су запослена два лица на период дуже од шест мјесеци у току 
једне календарске године, без навођења разлога закључивања наведених уговора, 
што није у складу са чланом 50. став (3) Закона о државним службеницима и чланом 
35. став (2) тачка 7) Закона о раду.  

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године је извршен у складу 
са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“ број 45/16 и 113/21). 

Поједини путни налози за службена путовања не садрже писане извјештајe са 
службеног путовања, a за службени пут у иностранство на путним налозима не 
евидентира се вријеме преласка границе, чиме није могуће утврдити вријеме 
проведено у иностранству, како је прописано тачком 10. и 17. Одлуке о висини 
накнаде трошкова за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у 
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 57/21). 

На обрасцима путног налога за путничка возила (ПН 4 Образац) није попуњавано 

вријеме поласка, вријеме доласка, пређени пут и потпис возача, што није у складу 

са чланом 7. Правилника о обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 74/17).  

У складу са одредбама Правилника о садржају извјештаја и начину извјештавања о 
систему финансијског управљања и контроле („Службени гласник Републике 
Српске“ број 1/22), Гендер центар је сачинио годишњи извјештај, електронским 
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попуњавањем обрасца Извјештај о спровођењу планираних активности на 
успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле за 2021. 

годину са прилозима.  

Међутим, Гендер центар није израдио писане процедуре, правила и поступке за 
провођење активности по пројектима из донаторских средстава чиме у том дијелу 
није успоставио контролне активности у складу са чланом 9. Закона о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ број 91/16). Гендер центар интерним актом није прописао 
критеријуме за избор стручних услуга по јавним позивима за провођење активности 
по пројектима из донаторских средстава. У јавним позивима критеријуми су 
постављени као скала од један до пет без утврђених услова за стицање одређеног 
броја бодова, нпр. тражено је одређено експертско искуство без дефинисања 
испуњавања критеријума по ком основу учесник може освојити највећи број бодова. 
Комисије за избор по основу јавних позива нису доносиле пословник o раду. Такође, 
јавни позиви су објављени на веб сајту Гендер центра на период од седам дана и не 
садрже податак о висини средстава која се додјељују по јавном позиву (додјељивана 
средства до 30.000 КМ). 

Према горе наведеном и под тачкама 4. и 5. извјештаја, успостављени систем 
интерних контрола није функционисао на начин да је обезбиједио усклађеност са 
важећим законима и другим прописима. 

Препоручује се директору да обезбиједи да се: 

 уговори о дјелу закључују за послове који су ван дјелтаности 
послодавца у складу са чланом 205. Закона о раду; 

 пријем запослених на одређено вријеме врши у складу са чланом 50. 
став (3) Закона о државним службеницима; 

 путни налози за службена путовања попуњавају у складу са тачком 
10. и 17. Одлуке о висини накнаде трошкова за службена путовања у 
земљи и иностранству за запослене у Републици Српској; 

 успоставе контролне активности израдом писаних процедура, 
правила и поступака за провођење активности по пројектима из 
донаторских средстава у складу са чланом 9. Закона о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске. 

4. Набавке 

Планом јавних набавки и измјенама плана за 2021. годину планиране су набавке у 

укупном износу од 69.750 КМ без урачунатог пореза на додату вриједност (у даљем 

дијелу текста: ПДВ). Према извјештају о реализацији, у 2021. години уговорена је 

вриједност јавних набавки у износу од 51.521 КМ (без ПДВ-а), а проведено je 38 

поступака јавних набавки (36 директних споразума и 2 поступака у складу са Анексом 

II дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Српске“ број 

38/14). Гендер центар је у току године набављао гориво, промотивне услуге, услуге 

оглашавања, огранизације догађаја, рачунарске опреме, клима уређаја и др. 

Ревизијским испитивањем је обухваћено седам поступака јавних набавки (директни 

споразуми) укупне вриједности од 27.091 КМ (без ПДВ-а), што чини 53% од укупне 

реализоване вриједности јавних набавки.  

Посебним споразумом за финансирање програма финансијског механизма за 

имплементацију Гендер акционог плана у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: 
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ФИГАП II) између Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине 

и Шведске Међународне развојне агенције за сарадњу (у даљем тексту: СИДА) 

дефинисано је у тачки 6. да ће се примјењивати Закон о јавним набавкама. 

Гендер центар за пројекат ФИГАП II финансиран из донаторских средстава није 
планирао нити доносио посебне одлуке за покретање набавки укупне вриједности 
од 30.393 KM и то за услуге учешћа у креирању промотивних кампања за 
обиљежавање значајних датума за равноправност полова (5.726 КМ), дизајн идејног 
рјешења и набавку рекламног материјала (6.817 КМ), компјутерске услуге (818 КМ), 
услуге припреме прес и веб презентација и друге услуге маркетинга (6.953 КМ), 
затим више поступака образовних услуга и услуга стручног усавршавања укупне 
вриједности (3.000 КМ), услуге друштвених истраживања за анализу медијског 
садржаја у периоду кампање „16 дана активизма“ у најмањој вриједности од 2.158 
КМ и чишћење радних просторија (4.922 КМ финансиране из буџета Републике), што 
није у складу са чланом 17. и 18. Закона о јавним набавкама. 

Препоручује се директору да обезбиједи да се набавке роба и услуга проводе 
на основу плана набавки или посебно донесених одлука сходно члану 17. и 18. 
Закона о јавним набавкама. 

5. Припрема и доношење буџета 

Гендер центар је припрему и израду буџетског захтјева за 2021. годину вршио у 
складу са инструкцијама Министарства финансија Републике Српске у формату 
програмског буџетирања. 

Одлуком о усвајању буџета за 2021. годину („Службени гласник Републике Српске“ 
број 131/20) Гендер центру су одобрена средства у износу од 481.800 КМ. Одлуком 
о усвајању ребаланса буџета за 2021. годину („Службени гласник Републике Српске“ 
број 90/21) су одобрена средства у износу од 479.500 КМ, а односе се на расходе за 
лична примања (438.600 КМ), расходе по основу коришћења робе и услуга (36.800 
КМ), издатке за нефинансијску имовину (2.000 КМ) и остале издатке (2.100 КМ). 
Након ребаланса буџета извршено је 5 реалокација унутар позиција расхода укупне 
вриједности 20.839 КМ и то четири интерне реалокације и једна Рјешењем Владе 
Републике Српске.  

Нацрт Кадровског плана није достављен Министарству финансија Републике Српске 
за 2021. годину, што није у складу са чланом 5. став (1) Правилника о начину израде 
и садржају кадровског плана у републичким органима управе (“Службени гласник 
Републике Српске“ број 43/09). Нацрт Кадровског плана за 2022. годину је 
достављен Министарству финансија Републике Српске у складу са одредбама 
наведеног члана закона и сходно томе није дата препорука. 

Прерасподјеле средстава вршене су у складу са Законом о извршењу буџета за 
2021. годину и Законом о буџетском систему Републике Српске. Осим за наведено, 
ревизијом нису утврђене друге неусклађености у односу на регулативу која 
дефинише процес припреме и доношења буџета. 

6. Финансијски извјештаји 

Гендер центар има статус буџетског корисника чија је главна књига у саставу ГКТ и 
у складу са чланом 46. и 47. Правилника о финансијском извјештавању буџетских 
корисника („Службени гласник Републике Српске“ број 15/17) сачинио је прописане 
обрасце годишњих извјештаја: Образац 2-Преглед планираних и остварених 
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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. Гендер центар је извршио исправку 
материјално значајних грешака сходно критерију материјалности и процедури 
исправке грешака из претходног периода која је донесена од стране Министарства 
финансија Републике Српске. Корекција је извршена у колони „претходна година“ у 
обрасцима 2, 3а и 5а на позицијама расхода робе и услуга, издатака за набавку 
постројења и опреме, издатака по основу пореза на додату вриједност, 
разграничења и опреме. 

6.1. Извјештај о извршењу буџета 

Буџетски расходи и издаци за 2021. годину (без расхода обрачунског карактера) 
исказани су у износу од 474.852 КМ, што је 1% ниже у односу на ребалансa буџета. 
Укупни расходи и издаци по свим фондовима (без расхода обрачунског карактера) 
исказани су у износу од 878.473 КМ  

У извјештају о извршењу буџета исказани су приходи и примици који се не планирају 
на нивоу буџетског корисника. Министарство финансија Републике Српске је 
извршило пренос неутрошених донаторских средстава из 2020. године по основу 
прихода од грантова са фонда 03 у оперативни буџет 2021. године фонда 03 у износу 
од 263.733 КМ. 

6.1.1. Приходи и примици 

Укупни приходи и примици су исказани у износу 315.420 КМ, а односе се на приходе 
и на примитке. 

Приходи су исказани у износу (302.873 КМ) од тога на фонду 03 (302.736 КМ) и на 
фонду 01 (137 КМ).  

Извршење на фонду 03 чине у потпуности грантови из иностранства који 
представљају приходе из три пројекта. 

По основу Посебног споразума између Министарства за људска права и избјеглице 
Босне и Херцеговине и Шведске Међународне развојне агенције за сарадњу (од 
21.02.2018. године) за финансирање програма финансијског механизма за 
имплементацију Гендер акционог плана у Босни и Херцеговини (2018 – 2020), 
потписан је Супсидијарни споразум (24.10.2018. године) између Министарства за 
људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Гендер центра – Центра за 
једнакост и равноправност полова Републике Српске и Гендер центра Федерације 
Босне и Херцеговине којим ће СИДА обезбиједити 14.000.000 СЕК, што је 
еквивалентно 1.482.746 евра. Супсидијарним споразумом су регулисана међусобна 
права и обавезе, услови кориштења, исплате, планирање, ревизија, гдје је 
предвиђено да је укупан буџет Гендер центра износи 838.750 КМ, а преносиће се 
сукцесивно.  
Према пројекту ФИГАП II у 2021. години остварени су приходи од грантова по основу 
преноса средстава у износу од 203.270 KM. 
Друга два пројекта су на основу два Стандардна споразума између тијела 
Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Womеn) и 
Гендер центра о спровођењу пројекта – Повећање приступа квалитетнијим 
мултисекторским услугама за особе које су преживјеле насиље над женама и у 
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породици на локалном нивоу у складу са Истанбулском конвенцијом за Фазу II у 
износу од 183.681 КМ (у даљем тексту: пројекат „UN Women Фаза II“) и за Фазу III у 
износу од 249.896 КМ (у даљем тексту: пројекат „UN Women Фаза III“). 
Приходи за пројекат “UN Women Фаза II“ остварени су у износу од 30.738 КМ, а за 
пројекат „UN Women Фаза III“ у износу од 68.728 КМ. 
За дио неутрошених донаторских средстава грантова из иностранства на фонду 03 
по основу два пројекта извршен је пренос у 2022. годину у укупном износу од 171.658 
КМ. 

Приходи обрачунског карактера исказани су у износу од 137 КМ, а чине их приходи 
од усклађивања вриједности имовине. 

Примици су исказани у износу од 12.547 КМ од тога на фонду 01 (3.738 КМ) и на 
фонду 03 (8.809 КМ), а чине их остали примици и остали примици из трансакција са 
другим јединицама власти. 

Остали примици су исказани у износу од 8.809 КМ, а односе се на примитке по 
основу пореза на додату вриједност, гдје је за промет добара и услуга у оквиру 
међународних пројеката пружања помоћи за период јул 2019 - децембар 2020. 
година, Гендер центар остварио право на поврат ПДВ-а у складу са чланом 29. став 
1) алинеја (4) Закона о пореза на додату вриједност („Службени гласник БиХ“ број 
9/05, 35/05, 100/08 и 33/17 ). Гендер центар је у 2021. години по основу оствареног 
поврата извршио корекцију грешке из претходног периода на начин да је кориговао 
износ примитака у колони претходне године.  

Остали примици из трансакција са другим јединицама власти су исказани у износу 
од 3.738 КМ, а односе се на примитке по основу накнаде плата за вријеме боловања 
које се рефундира од фонда обавезног социјалног осигурања.  

6.1.2. Расходи и издаци 

Укупни расходи и издаци исказани су у износу од 895.355 КМ, а чине их текући 
расходи, расходи обрачунског карактера, трансфери између и унутар јединица 
власти и издаци. Расходи и издаци су исказани на фонду 01 (општи фонд) и на 
фонду 03 (фонд грантова). 

 

6.1.2.1. Текући расходи 

Текући расходи исказани су у износу од 832.682 КМ, од чега на фонду 01 (470.052 
КМ) и на фонду 03 (362.630 КМ). Чине их расходи за лична примања запослених, 
расходи по основу коришћења робе и услуга, грантови и трансфери између и унутар 
јединица власти и издаци. 

Расходи за лична примања запослених исказани су у укупном износу од 422.681 
КМ, од тога на фонду 01 (420.586 КМ) и на фонду 03 (2.095 КМ). 

Расходи за лична примања запослених исказани на фонду 01 у износу од 420.586 
КМ односе се на расходе за бруто плате запослених (398.697 KM), бруто накнаде 
трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада (10.203 КМ), 
накнаде плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих 
накнада плата (10.252 КМ) и за отпремнине и једнократне помоћи (1.434 КМ), док 
расходи на фонду 03 у потпуности се односе на бруто накнаде трошкова и осталих 
личних примања запослених по основу рада у износу од 2.095 КМ.  

Бруто накнаде трошкова и осталих личних примања односе се највећим дијелом на 
расходе за превоз на посао и са посла (3.018 КМ), накнаде за посебне резултате у 
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раду (886 КМ), дневнице за службена путовања у земљи и иностранству (4.695 КМ) 
и доприносе за добровољно пензијско осигурање (3.120 КМ). Расходи за отпремнине 
и једнократне помоћи у потпуности се односе на новчану помоћ за рођење дјетета у 
износу од 1.434 КМ. 

Гендер центар је извршио обрачун и исплату личних примања запосленима у складу 
са прописима наведеним у критеријумима за ревизију усклађености. 

Расходи по основу коришћења робe и услуга исказани су у износу од 392.001 КМ, 

од тога (49.466 КМ) на фонду 01 и (342.535 КМ) на фонду 03. 

Расходи по основу коришћења робe и услуга исказани на фонду 01 односе се на 

расходе по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга у износу од 4.939 КМ (највећи дио се односи на расходе по основу коришћења 

мобилног телефона 2.440 КМ и фиксног телефона 1.433 КМ), 4.643 КМ за режијски 

материјал (највећи дио се односи на расходе осталог материјала за одржавање 

чистоће 1.217 КМ и дневне штампе 1.198 КМ), 2.302 KM за текуће одржавање 

(највећи дио се односи на расходе текућег одржавања превозних средстава 1.813 

КМ), 7.659 КМ по основу путовања и смјештаја (највећи дио односи се на расходе по 

основу утрошка бензина 5.207 КМ), 4.060 КМ за стручне услуге (највећи дио се 

односи на расходе осигурања возила 1.510 КМ и одржавања лиценци 1.031 КМ) и 

25.863 КМ за остале некласификоване расходе (највећим дијелом их чине расходи 

за бруто накнаде по основу уговора о дјелу 22.570 КМ). 

Расходи по основу коришћења робе и услуга исказани на фонду 03 односе се на 

расходе режијског материјала (375 КМ), расходе текућег одржавања (1.643 КМ), 

расходе по основу путовања и смјештаја (6.719 КМ), расходе за стручне услуге 

(16.977 КМ) и остале некласификоване расходе (316.821 КМ). 

Остали некласификовани расходи се односе највећим дијелом на расходе по 
основу организација пријема (19.480 КМ) и на расходе за бруто накнаде по уговору 
о дјелу из пројeкта ФИГАП II (183.352 КМ) и пројекта „UN Women Фаза II“ (76.241 КМ) 
и „UN Women Фаза III“ (57.228 КМ). Након проведених јавних позива пo основу 
пројекта ФИГАП II закључени су уговори о дјелу за aнализу положаја Ромкиња у 
Републици Српској у локалним заједницама у току пандемије изазване вирусом 
корона са приједлогом мјера за унапређење њиховог положаја што подразумијева 
израду методологије и план рада (21.000 КМ), aнализу о положају жена са 
инвалидитетом на тржишту рада у Републици Српској (23.000 КМ), aнализу стања 
равноправности полова у области политичког и јавног одлучивања у Републици 
Српској за период 2019-2020. година (10.000 КМ), истраживање о разликама жена на 
позицијама одлучивања са аспекта родне равноправности, анализа протеклих 
изборних процеса са препорукама за унапређење положаја жена у јавном и 
политичком животу (27.000 КМ), пружање подршке у изради, спровођењу и праћењу 
спровођења акционих и других планских докумената из надлежности Гендер центра 
(29.910 КМ) и друго. По основу пројекта приступа квалитетнијим мултисекторским 
услугама за особе које су преживјеле насиље над женама закључени су уговори за 
координацију спровођења активности у оквиру пројекта побољшање приступа 
квалитетнијим мултисекторским услугама за жртве насиља над женама, укључујући 
насиље у породици на локалном нивоу у складу са Истанбулском конвенцијом - Фаза 
III (11.000 КМ), израду евалуације акционог плана за спровођење Конвенције Савјета 
Европе у Републици Српској у периоду 2019-2020. година (14.179 КМ), протокол о 
поступању у случајевима сексуалног насиља у Републици Српској (19.087 КМ), 
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Анализу/процјену тренутног одговора на родно засновано насиље у општинама 
Требиње, Љубиње, Невесиње и Билећа (7.592 КМ), Мапирање постојећих услуга за 
жртве сексуалног насиља у Републиици Српској (7.089 КМ), одржавање 4 дводневне 
обуке за субјекте заштите из следећих општина и градова у Републици Српској - 
Прњавор, Дервента, Брод, Лакташи, Србац и Градишка (9.816 КМ). 

Грантови су исказани у износу од 18.000 КМ на фонду (03) и у потпуности се односe 
на грантове у земљи према пројекту ФИГАП II. Након окончаних процедура за одабир 
ванинституционалних партнера Гендер центра потписани су уговори са Удружењем 
„Међународни центар за промоцију људских права“ (13.790 КМ) за пројекат „Жена 
Ромкиња - право и шанса за равноправност“ и Удружењем ампутираца „УДАС“ 
Градишка (13.840 КМ) за пројекат „Свака жена са инвалидитетом је доживјела неки 
облик насиља“. За оба удружења додјељен je грант по 7.000 КМ, а остатак 
вриједности ће бити након што се испуне услови из уговора. У претходној години је 
потписан уговор са Удружењем грађана „Будућност“ за пројекат јачања капацитета 
сигурних кућа у ублажавању посљедица проузрокованих пандемијом вирусом 
корона у износу од 20.000 КМ од чега је у 2021. години додјељен грант од 4.000 КМ 
што је преостали износ из уговора.  

6.1.2.2. Расходи обрачунског карактера 

Расходи обрачунског карактера исказани су у износу од 16.882 КМ, a чине их набавна 
вриједност реализованих залиха (983 КМ), расходи по основу амортизације (14.093 
КМ) и остали расходи обрачунског карактера (1.806 КМ). 

Набавна вриједност реализованих залиха у цијелости се односи на набавну 
вриједност залиха ауто-гума које су издате у употребу. 

Расходе по основу амортизације чине највише расходи по основу амортизације 
превозних средстава (6.435 КМ), амортизације канцеларијске опреме (1.092 КМ), 
амортизације комуникационе и рачунарске опреме (5.745 КМ).  

Код обрачуна амортизације за средства набављена 2021. године примјењене су 
годишње амортизационе стопе из Правилника о примјени годишњих 
амортизационих стопа за буџетске кориснике (“Службени гласник Републике Српске” 
број 110/16). За одређена стална средства која су дјелимично амортизована 
претходних година по стопама које се разликују од прописаних стопа, нису се 
користиле кориговане стопе. 

Остали расходи обрачунског карактера односе се на расходовање опреме по основу 
отписа. 

6.1.2.3. Трансфери 

Трансфери унутар исте јединице власти су исказани у износу од 28.175 КМ од 
чега на фону 01 (800 КМ) и на фонду 03 (27.375 КМ). Трансфер унутар исте јединице 
власти на фонду 03 односи се на трансфер по основу пројекта ФИГАП II 
Министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства (12.930 КМ) и трансфер 
Министарству привреде и предузетништва (14.445 КМ). Трансфери унутар исте 
јединица власти на фонду 01 односе се на трансфер новчаних средстава за 
хуманитарну акцију „С љубављу храбрим срцима“. 

6.1.2.4. Издаци 

Издаци су исказани у износу од 17.616 КМ од тога на фонду 01 (3.999 КМ) и на фонду 
03 (13.617 КМ). Издатке чине издаци за нефинансијску имовину и остали издаци.  
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Издаци за нефинансијску имовину исказани су у износу од 11.470 КМ, а чине их 
издаци за набавку постројења и опреме (10.487 КМ) и издаци за залихе материјала 
робе и ситног инвентара (983 КМ). 

Издатке за набавку постројења и опреме највећим дијелом чине издаци за набавку 
телефонске опреме (1.700 КМ), рачунарске опреме (6.064 КМ) опреме за гријање, 
вентилацију и хлађење (2.528 КМ).  

Остали издаци исказани су у износу од 6.146 КМ, а односе се на издатке по основу 
пореза на додату вриједност (4.111 КМ) и на издатке за накнаде плата за боловање 
која се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања (2.035 КМ). 

 

6.2. Имовина, обавезе и извори 

6.2.1. Имовина 

Укупна имовина на дан 31.12.2021. године, исказана је у износу од 188.318 КМ бруто 
вриједности, исправке вриједности 137.663 КМ и нето вриједности 50.655 КМ, а 
односи се на нефинансијску и финансијску имовину. 

6.2.1.1. Нефинансијска имовина  

Нефинансијска имовина исказана је у износу од 178.928 КМ бруто вриједности, 
исправке вриједности 137.663 КМ и нето вриједности 41.265 КМ, у цијелости се 
односи на нефинансијску имовину у сталним средствима. Нето вриједност 
нефинансијскe имовинe у сталним средствима односи се на постројења и опрему 
(36.565 КМ) и нематеријалну непроизведену имовину (4.700 КМ). 

Постројења и опрема исказана је у износу од 174.228 КМ бруто вриједности, 
исправке вриједности 137.663 КМ и нето вриједности 36.565 КМ. Нето вриједност 
постројења и опреме чине моторна возила (3.777 КМ), канцеларијска опрема, алат и 
инвентар (5.567 КМ), комуникациона и рачунарска опрема (20.506 КМ), гријна и 
расхладна опрема (6.525 КМ) и остала постројења и опрема (190 КМ). 

Промјене вриједности опреме у току године односе се највише на набавку опреме у 
износу од 10.480 КМ (детаљније у тачки 6.1.2.4. извјештаја) и обрачун амортизације 
и расходовање опреме у износу од 15.898 КМ (детаљније у тачки 6.1.2.2. извјештаја).  

Нематеријална непроизведена имовина односи се на вриједност „Oracle“ лиценци 
за које је Mинистарство финансија Републике Српске процијенило вриједност на дан 
31.12.2018. године са неограниченим вијеком трајања.  

 

6.2.1.2. Финансијска имовина 

Финансијска имовина исказана је у укупном износу од 9.390 КМ бруто вриједности и 
исте нето вриједности, а односи се на остала краткорочна потраживања, 
краткорочна разграничења и краткорочну финансијску имовину и разграничења из 
трансакција са другим јединицама власти. 

Краткорочна потраживања исказана су у износу од 4.111 КМ, а односе се у 
потпуности на потраживања по основу пореза на додату вриједност. 

Краткорочна разграничења исказана су у износу од 2.774 КМ, а односе се на 
краткорочно разграничене расходе (542 КМ) и остала краткорочна потраживања 
(2.232 КМ). Остала краткорочна разграничења исказана су у износу од 2.232 КМ, а 
односе се на разграничења по основу неизмирених обавеза за накнаде плата за 
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вријеме породиљског одсуства које се рефундира од фонда обавезног осигурања за 
децембар 2021. године у износу од 1.450 КМ, разграничења по основу порезa на 
накнаде плата за вријеме породиљског одсуства који се рефундира од фонда 
обавезног социјалног осигурања у износу од 50 КМ и разграничења по основу 
доприноса на накнаде плата за вријеме породиљског одсуства који се рефундирају 
од фонда обавезног социјалног осигурања у износу од 732 КМ.  

Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим 
јединицама власти исказана је у износу од 2.505 КМ, а односи се на потраживања 
по основу рефундације накнаде нето плате за вријеме привремене неспособности 
за рад за једног радника од Фонда здравственог осигурања Републике Српске. 

6.2.2. Обавезе 

Обавезе и разграничења исказане су у износу од 57.357 КМ, а односе се на обавезе 
за лична примања запослених (34.577 КМ) и обавезе из пословања (22.780 КМ).  

Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плате исказане су у износу 
од 34.577 КМ, а односе се на обавезе за неисплаћену, а обрачунату плату за 
децембар 2021. године у износу од 20.803 КМ, обавезе за накнаде плата за вријеме 
боловања и родитељског одсуства које се рефундирају од фондова обавезног 
социјалног осигурања у износу од 1.450 КМ, обавезе за порез на доходак на плату 
за децембар 2021. године у износу од 971 КМ, обавезе за порез на доходак на 
накнаде плата који се рефундира од фондова обавезног социјалног осигурања у 
износу од 50 КМ, обавезе за збирне доприносе на накнаде плата који се рефундирају 
од фондова обавезног социјалног осигурања у износу од 732 КМ, обавезе за збирне 
доприносе на плату за децембар 2021. године у износу од 10.501 КМ и обавезе за 
остале доприносе у износу од 69 КМ. 

Обавезе из пословања односе се на обавезе за набавку роба и услуга (693 КМ), и 
обавезе према физичким лицима (22.087 КМ).  

До истека рока за израду и достављање годишњих финансијских извјештаја, све 
обавезе Гендер центра доспијеле на дан 31.12.2021. године су измирене. 

 

6.2.3. Извори и промјене на нето имовини 

Властити извори средстава исказани су у износу од 4.700 КМ, а односе се на резерве 
по основу ревалоризације нефинансијске имовине. Резерве по основу 
ревалоризације су формиране процјеном лиценци од стране Министарства 
финансија Републике Српске.  

 

6.3. Ванбилансна евиденција 

Позиције ванбилансне активе и ванбилансне пасиве исказана је у износу од 2.071 
КМ, а односи се на туђу опрему која је дата на кориштење Гендер центру. 

6.4. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

У писаним Образложењима уз финансијске извјештаје објелодањена је 
информација да није било судских спорова као ни других активности и трансакција 
које би за посљедицу имале потенцијалну имовину и потенцијалне обавезе. 
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6.5. Образложења уз финансијске извјештаје  

Уз финансијске извјештаје Гендер центра сачињена су и писана Образложења која 
пружају неопходне опште податке о Гендер центру, прописима за израду годишњег 
обрачуна, рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим политикама.  

Писана Образложења пружају и 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 

Горан Штрбац, с.р.  

Остоја Драгојевић, с.р. 
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