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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 
Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Јавнe установe Центар за 
социјални рад Приједор који обухватају: Преглед прихода, примитака, расхода и 
издатака; Преглед имовине, обавеза и извора; Извјештај о броју и структури 
запослених са стањем на дан 31. децембар 2016. године и за годину која се 
завршава на тај дан. Ревизијом смо обухватили преглед значајних трансакција, 
објашњавајућих напомена и примјену рачуноводствених политика у ревидираном 
периоду.  
По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљењe са резервом, 
финансијски извјештаји Јавнe установe Центар за социјални рад Приједор, 
истинито и објективно приказују, у свим материјалним аспектима, финансијско 
стање имовине и обавеза на дан 31.12.2016. године и извршење буџета за годину 
која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског 
извјештавања. 

Основ за мишљење са резервом 
Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике 
Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије 1200-1810. Наша одговорност 
за провођење ревизије је даље описана у пасусу Одговорност ревизора. Ревизију 
смо спровели у складу са ISSAI 30 - Етичким кодексом, испунили смо наше остале 
етичке одговорности и независни смо у односу на субјекта ревизије.  
Према Правилнику о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета 
Републике, општина, градова и фондова финансијске извјештаје Јавнe установe 
Центар за социјални рад Приједор чине табеларни прегледи наведени у нашем 
извјештају. Усвојени оквир финансијског извјештавања у Републици Српској 
подразумијева да се све трансакције, процјене и политике одмјеравају у односу на 
усаглашеност са МРС ЈС. 
Ревизијски налази и закључци о фер и истинитој презентацији финансијских 
извјештаја Јавнe установe Центар за социјални рад Приједор се ослањају на 
прописани оквир финансијског извјештавања у Републици Српској. 
Због чињенице да се у предметним финансијским извјештајима не презентује 
финансијски резултат, не изражавамо мишљење о финансијском резултату за 
2016. годину. 
Сматрамо да су прибављени ревизијски докази, с обзиром на прописани оквир 
финансијског извјештавања, довољни и одговарајући и да обезбјеђују основ за 
наше ревизијско мишљење о финансијском стању имовине, обавеза и извора и 
извршењу буџета. 

Као што је наведено под тачком 6.2.1. и 6.2.3. извјештаја 

Јавна установа Центар за социјални рад Приједор није извршила признавање и 
вредновање земљишта на којем се налази зграда установе (градилиште са 
двориштем), што није у складу са чланом 29. став 3. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике. Сходно томе, потцијењена је вриједност непроизведене сталне имовине 
и трајних извора средстава. 
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На позицији пољопривредног земљишта евидентиран је недовршени стамбени 
објекат за привремено збрињавање корисника социјалне заштите у насељу Доња 
Љубија. Јавна установа Центар за социјални рад Приједор није извршила 
признавање и вредновање наведеног стамбеног објекта у складу са чланом 20. 
став 2. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике.   

Као што је наведено под тачком 6.5. извјештаја 

Образложења уз финансијске извјештаје нису сачињене у складу са МРС ЈС 1 – 
Презентација финансијских извјештаја, параграф 127. тачке (б) и (ц) и параграф 
128.  и чланом 57. Правилника о финансијском извјештавању за кориснике прихода 
буџета Републике, општина, градова и фондова, јер не пружају информације које 
кориснику омогућавају разумијевање финансијских извјештаја, као и додатне 
информације које нису приказане у финансијском извјештају.  

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 
Директор је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја у 
складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор и 
Међународним стандардима финансијског извјештавања. 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 Напоменама уз 
финансијске извјештаје;  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 ли 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 спроводи 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 спровођење 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 
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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, 27.11.2017. године  В.д. главног ревизора 

     Јово Радукић, с.р. 
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II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Мишљење са резервом  
Уз ревизију финансијских извјештаја Јавнe установe Центар за социјални рад 
Приједор за 2016. 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 Јавнe установe Центар за социјални рад Приједор за 2016. годину су, 
у свим материјалним 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: 

Јавна установа Центар за социјални рад Приједор није редовно усаглашавала 
интерна акта са законским и подзаконским прописима.  

На Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста није 
дата сагласност оснивача. Поред тога, није извршено усклађивање посебних 
услова радних мјеста са стварним потребама Центра и нису јасно дефинисани 
називи организационих и подорганизационих јединица, називи радних мјеста нити 
су систематизована радна мјеста руководилаца служби.  

Запошљавање радника у Јавнoj установи Центар за социјални рад Приједор није 
регулисано интерним актима.    

Скретање пажње  
Не изражавајући даље резерву на дато мишљење скрећемо пажњу на наведено 
под тачком 6.1.2. извјештаја: 

Измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, у члану 97., дефинисано је да 
се на права и обавезе које настају по основу радног односа примјењује: „закон који 
регулише област радних односа, закон који регулише обрачун плата и других 
примања запослених у јавним службама и колективни уговори“, док је чланом 1. 
Закона о платама запослених у јавним службама дефинисано да се овај закон 
примјењује на запослене у „јавним установама социјалне заштите чији је оснивач 
Република Српска“. С обзиром на то да је, у складу са одредбама члана 100. 
Закона о социјалној заштити, јединица локалне самоуправе оснивач центра за 
социјални рад, остало је недефинисано којим прописом је регулисан обрачун плата 
и других примања запослених у центрима за социјални рад. 
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Одговорност руководства за усклађеност 
Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, 
директор 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 материјалним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. 
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили 
ревизијске доказе о томе да ли је пословање Јавнe установe Центар за социјални 
рад Приједор обухваћено према дефинисаним критеријумима, усклађено са 
законским и другим прописима. Процедуре подразумијевају процјену ризика од 
значајних неусклађености са законима и прописима који регулишу пословање 
Јавнe установe Центар за социјални рад Приједор. 

 

 

Бања Лука, 27.11.2017. године  В.д. главног ревизора 

     Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 
Препоручујемо директору да обезбиједи да се: 

1) изврши признавање и вредновање стамбеног објекта и припадајућег 
земљишта на којем се налази зграда Центра у складу са члановима 20. став 2. 
и 29. став 3. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике; 

2) у Образложењима уз финансијске извјештаје објелодане информације које 
омогућавају разумијевање финансијских извјештаја, као и додатне 
информације које нису приказане у финансијском извјештају у складу са 
захтјевима МРС ЈС и чланом 57. Правилника о финансијском извјештавању за 
кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова. 

 
Препоруке везане за усклађеност пословања 
Препоручујемо директору да обезбиједи да се: 

1) у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
дефинишу јасни називи организационих и подорганизационих јединица и 
називи радних мјеста; изврши систематизација радних мјеста руководилаца 
организационих јединица; изврши усклађивање посебних услова радних мјеста 
са стварним потребама Центра; прибави сагласност оснивача на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста; 

2) изврши усаглашавања интерних аката са важећим законским прописима, 
регулише област запошљавања радника у интерним актима; 

3) у потпуности примијењују одредбе Закона о јавним набавкама. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

 

• Закон о социјалној заштити 

• Закон о систему јавних служби 

• Закон о буџетском систему Републике Српске 

• Закон о раду 

• Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске 

• Закон о доприносима и Правилник о условима, начину обавјештавања, 
обрачунавања и уплате доприноса 

• Закон о порезу на доходак  

• Закон о јавним набавкама 

• Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе 

• Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за 
запослене у јавном сектору 

• Одлука о усвајању буџета Града Приједор за 2016. годину, Одлука о усвајању 
ребаланса Града Приједор за 2016. годину и Одлука о извршењу буџета Града 
Приједор за 2016. годину 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 
Јавна установа Центар за социјални рад Приједор (у даљем тексту: Центар) је 
установа социјалне заштите, која пружа услуге социјалне заштите на подручју 
Града Приједор. Дјелатност Центра утврђена је Законом о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16), Породичним законом 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 54/02, 41/08 и 63/14), Законом о 
дјечијој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/02 и 17/08), 
Законом о заштити од насиља у породици („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 102/12, 108/13 и 82/15) и другим релевантним прописима.  

Средства за рад Центра у 2016. години обезбијеђена су из: буџета Града Приједор, 
буџета Републике, донација, спонзорстава и других извора (партиципације 
сродника корисника услуга, донација, поклона и сл.).  

На достављени Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији 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 није вршила посебну 
финансијску ревизију Центра. Финансијском ревизијом Консолидованих 
финансијских извјештаја за кориснике буџета Града Приједор за период 01.01-
31.12.2012. године нису дате препоруке.  

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 
Статутом Центра (од 20.03.2014. г.) уређени су: дјелатност, положај, заступање и 
прествљање, планирање рада и развоја, стицање и распоређивање средстава, 
органи управљања и руковођења као и њихове надлежности и начин одлучивања 
те друга питања од значаја везана за обављање дјелатности Центра. Статутом 
Центра нису дефинисана организација и стручна радна тијела Центра у складу са 
чланом 104. Закона о социјалној заштити.   

Органи Центра су директор и управни одбор. Орган управљања је управни одбор 
(три члана), а орган руковођења директор, којег именује и разрјешава оснивач уз 
сагласност Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.  

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста од 
23.04.2008. г., Центар је организован кроз службу директора, службу општих 
послова и четири стручне службе. Ревизијским испитивањима утврђене су 
сљедеће неправилности: 

• правилником нису јасно дефинисани називи организационих и 
подорганизационих јединица, нпр. послови породично-правне заштите нису 
организовани као служба или одјељење, а подорганизационе јединице службе, 
нпр. правни послови, послови рачуноводства, техничко-административни 
послови, послови старатељства нису организовани као одсјеци или групе; 
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• правилником нису јасно дефинисани називи радних мјеста, нпр. послови 
правника, послови писарнице, послови архиве, послови за накнаду плата 
породиљама, послови за пријем странака и обраду документације и сл; 

• правилником нису систематизована радна мјеста руководилаца: Службе 
породично-правне заштите, Службе социјалне заштите, Службе социјалне 
патологије и Службе општих и правних послова; 

• у оквиру Службе општих и правних послова (која нема систематизовано радно 
мјесто руководиоца) предвиђене су подорганизационе јединице за: послове 
рачуноводства, правне послове и техничке и административне послове. Само у 
подорганизационој јединици за послове рачуноводства систематизовано је 
радно мјесто шефа рачуноводства, док за остале подорганизационе јединице 
нису предвиђена радна мјеста руководилаца; 

• према правилнику на радном мјесту за послове портира предвиђена су 2 
извршиоца, на којем је Центар ангажовао 5 извршилаца; 

• на правилник није дата сагласност оснивача у складу са чланом 19. став 1. 
тачка (4) Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 68/07 и 109/12).   

У току 2016. г., Центар је извршио попуну радних мјеста закључивањем уговора о 
раду на неодређено вријеме за два извршиоца без проведених процедура јавног 
конкурса за запошљавање. Центар у својим интерним актима није регулисао 
област запошљавања нових радника.  

Наведеним правилником систематизовано је 27 радних мјеста за 38 извршилаца 
(без директора и помоћника директора). На дан 31.12.2016. г. у Центру је било 
ангажовано 44 извршиоца и то: директор, помоћник директора, 39 извршилаца на 
неодређено вријеме, 2 извршиоца на одређено вријеме и 1 волонтер.  

Правилником о интерним контролама и интерним контролним поступцима од 
19.04.2006. г. нису обухваћени сви сегменти пословања Центра. Након доношења 
правилника, Центар није извршио: идентификовање нових ризичних процеса, 
идентификовање критеријума за процјену ризика, преиспитивања процијењених 
ризика у складу са стварним околностима, па тиме ни мјере управљања 
идентификованим ризицима. 

Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем Центра од 23.11.2011. г. прилагођен за обављање пописа у 
Административној служби Општине Приједор, није усклађен са чланом 21. ставови 
1-3. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“, број 45/16). Интерним правилником нису дефинисане обавезе 
надлежног органа (Управног одбора и директора) у погледу разматрања и 
одлучивања по извјештају о извршеном попису.  

Правилник о поступку директног споразума и Правилник о успостављању и раду 
комисије за набавке у Центру усвојени су 29.02.2016. г. Наведеним правилницима 
дефинисани су интерни поступци и процедуре провођења јавних набавки роба, 
услуга и радова путем директног споразума у складу са Законом о јавним 
набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14).  

У току 2016. године у Центру нису вршене интерне контроле од стране оснивача 
нити контроле других надлежних институција.  
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Систем интерних контрола у Центру дефинисан је по принципу COSO модела. 
Интерне контроле и интерни контролни поступци нису уграђени у све сегменте 
пословања и њихово функционисање није на задовољавајућем нивоу. 

Препоручујемо директору Центра да обезбиједи да се: 
• у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста дефинишу јасни називи организационих и подорганизационих 
јединица и називи радних мјеста; изврши систематизација радних 
мјеста руководилаца организационих јединица; изврши усклађивање 
посебних услова радних мјеста са стварним потребама Центра; 
прибави сагласност оснивача на Правилник о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста; 

• изврши усаглашавања интерних аката са важећим законским 
прописима и регулише област запошљавања радника у интерним 
актима.  

4. Набавке 
Планом јавних набавки за 2016. г. планирана су средства за јавне набавке роба, 
услуга и радова у износу од 88.642 КМ са ПДВ-ом. Планиране јавне набавке 
реализоване су провођењем 6 поступака у вриједности од 19.500 КМ што чини 22% 
у односу на план јавних набавки. Ревизијом је утврђено да у најмањем износу од 
38.400 КМ нису проведени поступци јавних набавки у складу са члановима 6., 88. и 
90. Закона о јавним набавкама и то: 
• за набавку намирница (храна и хигијена) за помоћи у натури које се додјељују 

штићеницима (у најмањем износу од 18.380 КМ) ниje проведен поступак 
конкурентског захтјева за достављање понуда у складу са чланом 88. Закона о 
јавним набавкама и 

• за набавке канцеларијског и компјутерског материјала (5.618 КМ), осталог 
потрошног материјала (2.445 КМ), набавке услуга одржавања службених 
возила (5.391 КМ), одржавања рачунарског система и одржавања апликативног 
софтвера (6.566 КМ) нису проведени поступци директног споразума у складу 
чланом 90. Закона о јавним набавкама и Правилником о поступку директног 
споразума („Службени Гласник БиХ“, број 90/14).   

Препоручујемо директору Центра да обезбиједи да се у потпуности 
примијењују одредбе Закона о јавним набавкама.   

5. Припрема и доношење буџета 
Одлуком о усвајању буџета, Одлуком о ребалансу буџета и Одлуком о извршењу 
буџета Града Приједор за 2016. г. одређен је буџетски оквир за рад Центра. 

Центар је доставио Граду Приједор буџетски захтјев за 2016. г. у укупном износу од 
4.569.060 КМ, којег је Град Приједор усвојио у потпуности. Центар је планирао 
буџет за 2016. г. на основу извршења буџета за период јануар-септембар 2015. г. и 
извршења расхода по ребалансу буџета за 2015. г.  

Одлуком о усвајању буџета Града Приједор за 2016. г. („Службени гласник Града 
Приједор“, број 10/15) Центру је одобрен буџетски захтјев у цјелокупном износу од 
4.569.060 КМ од чега су: расходи за лична примања 954.570 КМ, расходи по основу 
коришћења роба и услуга 103.400 КМ, дознаке на име социјалне заштите 3.505.890 
КМ и издаци за нефинансијску имовину 5.200 КМ.  
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Одлуком о усвајању ребаланса буџета Града Приједор за 2016. г. („Службени 
гласник Града Приједор“, број 9/16) Центру је одобрен буџетски захтјев у износу од 
4.283.873 КМ, од чега су: расходи за лична примања 912.353 КМ, расходи по 
основу коришћења роба и услуга 105.070 КМ, дознаке на име социјалне заштите 
3.260.750 КМ и издаци за нефинансијску имовину 5.700 КМ. Средства за дознаке 
планиране су из буџета Града Приједор у износу од 2.036.410 и из буџета 
Републике у износу од 1.224.340 КМ. Послије Одлуке о усвајању буџета Града 
Приједор за 2016. г. није било реалокација буџетских средстава. 

6. Финансијски извјештаји 
С обзиром да је Главна књига Центра саставни дио Главне књиге трезора Града 
Приједор, финансијски извјештаји Центра као буџетског корисника Града Приједор 
садржани су у Консолидованом финансијском извјештају корисника буџета Града 
Приједор.  

6.1. Извјештај о извршењу буџета 
У обрасцу Преглед прихода, примитака, расхода и издатака на рачуноводственим 
фондовима 01-05 за период 01.01-31.12.2016. г. исказани су укупни приходи и 
примици у износу од 1.327.639 КМ и укупни расходи и издаци у износу од 4.171.008 
КМ. Извршење буџета Центра за 2016. г. (осим расхода обрачунског карактера) 
исказано је у износу од 4.120.427 КМ што је за 3,8% ниже од буџетских издатака 
планираних ребалансом буџета Града Приједор. Одлуком о усвајању Извјештаја о 
извршењу буџета Града Приједор за 2016. г. („Службени гласник Града Приједор“, 
број 7/17) усвојен је и годишњи извјештај Центра.   

6.1.1. Приходи и примици 

Приходи и примици Центра за 2016. г. у износу од 1.327.639 КМ у потпуности се 
односе на приходе, а исказани су на: општем фонду 01 у износу од 1.313.992 КМ, 
фонду прихода по посебним прописима 02 у износу од 12.672 КМ и фонду грантова 
03 у износу од 975 КМ. Исказане приходе чине: непорески приходи (122.450 КМ), 
грантови (13.647 КМ), приходи обрачунског карактера (5.960 КМ) и трансфери 
(1.185.582 КМ).   

Непорески приходи исказани у износу од 122.450 КМ односе се на властите 
приходе и остале непореске приходе.  
Властити приходи (97.861 КМ) односе се на уплате средстава по основу учешћа у 
трошковима смјештаја корисника у специјализованим установама (93.264 КМ) и  
пружањем услуга социјалног рада односно издавањем увјерења и рјешења на 
лични захтјев грађана (4.597 КМ) у складу са Одлуком о висини учешћа грађана у 
трошковима одређених услуга социјалног рада („Службени гласник Општине 
Приједор“ број 5/2003). За готовинске уплате за пружене услуге социјалног рада и 
уплате средстава по основу учешћа у трошковима смјештаја штићеника (пензија) у 
благајну Центра (евидентиране на прелазном рачуну) врши се пренос на рачун 
Града Приједор намијењен за социјалну заштиту.  
Остали непорески приходи (24.589 КМ) односе се на приходе од рефундације нето 
плата радницима из доприноса за: здравствено осигурање у износу од 6.694 КМ и 
дјечију заштиту у износу од 17.896 КМ. 

Грантови у износу од 13.647 КМ исказани су на фонду прихода по посебним 
прописима 02 у износу од 12.672 КМ и фонду грантова 03 у износу од 975 КМ. 
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На фонду 02 евидентирана су средства намијењена за социјалну заштиту лица 
којима је призната међународна заштита (избјеглих рома са Косова). Министарство 
за људска права и избјеглице БиХ обезбјеђује средства за реализацију Акционог 
плана за рјешавање проблема рома у области запошљавања, стамбеног 
збрињавања, здравствене заштите и израде базе података (информациони систем 
„Евиденција ромских потреба“). 
На фонду 03 евидентирана су средства од игара за срећу која расподјељује 
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске за финансирање 
пројекта Центра. 
Обрачунски приходи исказани као помоћи у натури у износу од 5.960 КМ односе 
се на обрачунате трошкове амортизације за 2016. године дониране опреме од 
UNICEF-a, која је призната као дугорочно разграничени приходи на обрачунској 
основи.   
Трансфери јединицама локалне самоуправе исказани у износу од 1.185.582 КМ 
односе се на суфинансирање права на новчану помоћ на додатак за његу и помоћ 
другог лица и права на здравствено осигурање у висини од 50% од стране 
Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске у складу са чланом 
133. Закона о социјалној заштити. 

6.1.2. Расходи и издаци 

Расходи и издаци Центра за 2016. г. у износу од 4.171.008 КМ исказани су на: 
општем фонду 01 у износу од 4.151.021 КМ, фонду по посебним прописима 02 у 
износу од 13.114 КМ и фонду грантова 03 у износу од 6.873 КМ. Исказане расходе и 
издатке на фонду 01 чине: расходи за лична примања (890.931 КМ), расходи по 
основу коришћења роба и услуга (107.812 КМ), дознаке на име социјалне заштите 
(3.116.246 КМ), расходи обрачунског карактера (30.594 КМ) и издаци за 
нефинанасијску имовину (5.438 КМ). 

Расходи за лична примања исказани у износу од 890.931 КМ нижи су за 2,35% у 
односу на усвојени ребаланс буџета, а односе се на расходе за бруто плате 
(711.395 КМ) и расходе за бруто накнаде и остала лична примања запослених 
(179.536 КМ).  
У вријеме обављања ревизије, Синдикална организација Центра била је у процесу 
регистарције у грански синдикат за дјелатност социјалне заштите. С обзиром да 
није закључен посебан колективни уговор за дјелатност социјалне заштите коју 
обављају центри за социјални рад, за одлучивање о правима и обавезама из 
радног односа, Центар примјењује одредбе Појединачног колективног уговора за 
запослене у Центру и Правилника о платама запослених у Центру за социјални рад 
Приједор (усвојених 23.04.2008. г.) донесених на основу Посебног колективног 
уговора за запослене у области локалне самоуправе ("Службени гласник 
Републике Српске", број 114/07). 
Измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, у члану 97., дефинисано је да 
се на права и обавезе које настају по основу радног односа примјењује: „закон који 
регулише област радних односа, закон који регулише обрачун плата и других 
примања запослених у јавним службама и колективни уговори“, док је чланом 1. 
Закона о платама запослених у јавним службама дефинисано да се овај закон 
примјењује на запослене у „јавним установама социјалне заштите чији је оснивач 
Република Српска“. С обзиром на то да је, у складу са одредбама члана 100. 
Закона о социјалној заштити, јединица локалне самоуправе оснивач центра за 
социјални рад, остало је недефинисано којим прописом је регулисан обрачун плата 
и других примања запослених у центрима за социјални рад. 
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Расходи за бруто плате исказани у укупном износу од 711.395 КМ ниже су за 0,8 % 
од ребаланса буџета, а чине их расходи за: основне плате (370.295 КМ), накнаде 
плата за вријеме боловања које се не рефундирају (8.423 КМ), накнаде плата за 
вријеме боловања које се рефундирају (19.030 КМ), увећање плата по основу 
минулог рада (35.840 КМ), увећање плата по основу прековременог рада (1.766 
КМ), увећање плате за рад током празника (134 КМ), порезе на доходак (37.387 КМ) 
и збирне доприносе (234.920 КМ). 

Обрачун основних плата запосленим у Центру вршен је по цијени рада од 121,50 
КМ, а у складу са Одлуком Града Приједор за 2016. г, по којој је најнижа цијена 
рада од 135 КМ умањена за 10%. 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 
исказани у укупном износу од 179.536 КМ извршене су 91,96% односно ниже су за 
15.967 КМ или 8,04% од ребаланса буџета. Расходе за бруто накнаде чине расходи 
накнада за: превоз (19.713 КМ), топли оброк (75.600 КМ), регрес за годишњи одмор 
(17.415 КМ), отпремнине приликом одласка у пензију (4.374 КМ), новчане помоћи 
приликом рођења дјетета (300 КМ), новчане помоћи у случају смрти члана уже 
породице (350 КМ), остале награде и једнократне помоћи (450 КМ), те порези на 
накнаде (10.334 КМ) и збирни доприноси (51.000 КМ). 

Расходи по основу коришћења роба и услуга су исказани у износу од 107.812 
КМ и нижи су за 9% у односу на усвојени ребаланс буџета. Односе се на расходе: 
енергије, комуналних и комуникационих услуга, режијског материјала, текућег 
одржавања, путовања и смјештаја, стручних услуга и остале непоменуте расходе. 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга односе се на расходе по основу: утрошка енергије у износу од 29.681 КМ 
(расходи: централног гријања од 25.574 КМ и електричне енергије од 4.004 КМ), 
комуналних услуга у износу од 9.731 КМ (расходи уговореног обезбјеђења зграде 
Центра), комуникационих услуга у износу од 11.578 КМ (расходи: поштанских 
услуга од 5.874 КМ, услуга коришћења телефона од 4.080 КМ и интернета од 1.263 
КМ). Одлуком о коришћењу мобилних телефона у службене сврхе утврђена су 
права на признавање трошкова мобилног телефона.  

Расходи за режијски материјал исказани су у износу од 8.077 КМ, а чине их расходи 
за: канцеларијски материјал (5.614 КМ), одржавање чистоће (1.286 КМ) и расходи 
за стручну литературу, часописе и дневну штампу (1.159 КМ). 

Расходи текућег одржавања исказани у износу од 7.690 КМ највећим дијелом се 
односе на текуће одржавање возила (5.931 КМ).   

Расходи по основу путовања и смјештаја исказани у износу од 10.897 КМ односе се 
на расходе по основу: путовања и смјештаја у земљи (1.932 КМ) и утрошка горива 
(8.965 КМ). Расходи по основу утрошка горива регулисани су интерним 
Правилником о условима и начину коришћења службених возила и Нормативима 
потрошње горива за службена возила. 

Расходи за стручне услуге исказани у износу од 11.150 КМ односе се на расходе по 
основу: осигурања имовине и запослених (2.384 КМ), компјутерских услуга (6.566 
КМ за услуге одржавања апликативног софтвера) и осталих услуга (2.201 КМ). 

Остали непоменути расходи исказани у износу од 19.009 КМ односе се на расходе 
по основу: стручног усавршавања (1.035 КМ), бруто накнада за рад ван радног 
односа (8.008 КМ), репрезентације (3.052 КМ), доприноса на терет послодавца 
(5.458 КМ) и осталих услуга (1.456 КМ). 
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Расходе по основу бруто накнада за рад ван радног односа чине расходи бруто 
накнада: члановима Управног одбора (7.463 КМ) и по уговорима о дјелу (545 КМ). 
Нето мјесечна накнада члану Управног одбора обрачунава се у висини од 100 КМ.  

Расходе по основу репрезентације чине расходи по основу: угоститељских услуга 
и интерне репрезентације (734 КМ), организовања манифестација (1.036 КМ), 
поклона (390 КМ) и осталих услуга репрезентације (893 КМ). Центар није усвојио 
интерни акт којим су регулисана права коришћења услуга репрезентације. 

Грантови исказани на фонду грантова 03 у износу од 6.873 КМ односе се на 
реализацију пројекта Уклањање архитектонске баријере – изградња прилазне 
рампе из средстава игара на срећу које додјељује Министарство здравља и 
социјалне заштите.    

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова у укупном износу од 3.128.918 КМ исказане су на општем фонду 
01 у износу од 3.116.245 КМ и фонду прихода по посебним прописима 02 у износу 
од 12.672 КМ (новчане накнаде лицима којима је призната међународна социјална 
заштита под тачком 6.1.1. извјештаја).  

Дознаке на име социјалне заштите на фонду 01 измирене путем трансфера буџета 
Републике за трошкове социјалне заштите (1.182.566 КМ) и буџета Града Приједор 
(1.933.679 КМ) извршене су 96% у односу на усвојени ребаланс буџета. Односе се 
на: дознаке грађанима на име социјалне заштите које се исплаћију из буџета 
(2.279.186 КМ), дознаке институцијама обавезног социјалног осигурања (126.091 
КМ), дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите који се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите (667.306 КМ) и остале дознаке (43.662 КМ). 

Дознаке грађанима на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
(2.279.186 КМ) односе се на: сталне новчане помоћи штићеницима установа 
социјалне заштите (592.152 КМ), додатак за помоћ и његу другог лица (1.619.804 
КМ) и једнократне новчане помоћи (67.230 КМ).  

Сталне новчане помоћи штићеницима установа социјалне заштите и додатак 
за помоћ и његу другог лица обрачунавају у складу са члановима 24. и 34. Закона 
о социјалној заштити, а средства за њихово измирење обезбјеђена су у буџету 
Републике (50%) и у буџету Града Приједор (50%). На 31.12.2016. г. право на 
сталну новчану помоћ остварило је 377 корисника, а право на додатак за помоћ и 
његу другог лица остварио је 1281 корисник (прве категорије 498 лица и друге 
категорије 783 лица).  

Једнократне помоћи остварене по захтјеву и службеној дужности у складу са 
члановима 54. и 101. Закона о социјалној заштити односе се на помоћи у новцу у 
износу од 48.850 КМ и помоћи у натури (прехрамбени и хигијенски производи) у 
износу од 18.380 КМ.  

Дознаке институцијама обавезног социјалног осигурања односно намјенска 
издвајања за здравствено осигурање (126.091 КМ). За кориснике права на новчану 
помоћ и права на додатак за помоћ и његу другог лица буџетом Републике и 
буџетом локалне заједнице обезбијеђена су средства у омјеру 50:50 за 
здравствено осигурање који не могу остварити по другом основу. На 31.12.2016. г. 
корисници права на новчану помоћ (107) и корисници права на додатак за помоћ и 
његу другог лица (52) остваривало је право на здравствено осигурање путем 
Центра. Такође, штићеници (30) који су смјештени у установе социјалне заштите и 
хранитељске породице остваривали су право на здравствено осигурање за које су 
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средства обезбијеђена у цјелини из буџета Града Приједор. Допринос за 
здравствено осигурање обрачунава се у складу са чланом 6. под з) Закона о 
доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број: 116/12 и 103/15). 

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите који се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите (667.306 КМ) односе се на дознаке за накнаде 
хранитељским породицама и дознаке за смјештај штићеника у установама. 

Дознаке по основу накнада хранитељским породицама исказане су у износу од 
189.325 КМ односе се на накнаде за 25 хранитељских породица код којих је 
смјештено 32 штићеника. Обрачун накнада хранитељским породицама на основу 
закључених уговора или споразума о хранитељству одређен је чланом 19. и 20. 
Правилника о хранитељству („Службени гласник Републике Српске“, број 43/13). 
Хранитељима припада право на накнаду у висини 60% од просјечне цијене услуге 
у установама социјалне заштите као и на накнаду за рад односно 25% од просјечне 
нето плате у претходној години (у 2015. г. износи 830,91 КМ по штићенику). Лица 
која у Програму хранитељства нису стекли статус хранитеља а код којих су 
смјештени штићеници примају само накнаду за издржавање штићеника, до 
стицања статуса хранитеља. Хранитељи који су у својству сродника штићенику са 
Центром споразумно уговарају накнаду која је нижа од накнаде утврђене 
правилником. 

Дознаке по основу смјештаја штићеника u установама социјалне заштите су 
исказане у износу од 477.981 КМ односи се на смјештај 61 штићеника у 
специјализованим установама са којима Центар има закључене уговоре. 
Штићеницима смјештеним у овим установама, Центар је у току 2016. г. обезбиједио 
одјећу и обућу (10.500 КМ) у складу са чланом 39. Закона о социјалној заштити. Уз 
мјесечне фактуре на име трошкова смјештаја, установе фактуришу и трошкове за 
личне потребе штићеника у износу од 5% од цијене смјештаја, у складу са чланом 
39. став 3. и 4. Закона о социјалној заштити.  

У трошковима смјештаја и трошковима за личне потребе штићеника учествују и 
штићеници својим приходима или његови сродници у складу са Правилником о 
учешћу у трошковима издржавања смјештаја у установу и збрињавања у 
хранитељску породицу из 2013. г. Обавезе учешћа у трошковима издржавања и 
смјештаја, у већини случајева, уређује се споразумно са обвезником (члан 5. 
Правилника), а у супротном примјењује се обрачун обавезног учешћа трошковима 
издржавања и смјештаја (чланови 4., 8., 9. и 10. Правилника).  

Остале дознаке на име социјалне заштите исказане у износу од 43.662 КМ односе 
се на: трошкове у оквиру прихватне станице (7.709 КМ), трошкове у оквиру 
подршке изједначавања дјеце и омладине са сметњама у развоју (24.823 КМ) и 
остале текуће дознаке (11.130 КМ). 

Дознаке за рад прихватне станице односе се на једнократне помоћи у новцу и 
натури штићеницима у прихватној станици као и остале трошкове везане за 
активности прихватне станице. 

Дознаке исплаћене на име подршке у изједначавању могућности дјеце и омладине 
са сметњама у развоју односе се на накнаде за трошкове смјештаја и превоза за 
дјецу и омладину упућеним на образовање ван мјеста пребивалишта. 

Расходи обрачунског карактера исказани у износу од 30.594 КМ односе се на: 
набавну вриједност реализованих залиха (10.580 КМ), обрачунате трошкове 
амортизације (18.450 КМ), расходе од усклађивања вриједности имовине (1.332 
КМ) и остале расходе обрачунског карактера (232 КМ). У оквиру расхода 
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обрачунског карактера, набавна вриједност реализованих залиха исказана је у 
већем, а обрачунати трошкови амортизације за стамбене објекте у мањем износу 
за 6.783 КМ због техничке грешке приликом евидентирања.   

Издаци за нефинансијску имовину исказани у износу од 5.438 КМ односе се на 
издатке за набавку опреме у износу од 997 КМ и издатке за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара у износу од 4.441 КМ.  

6.2. Имовина, обавезе и извори 
6.2.1. Имовина 

Имовина на дан 31.12.2016. г. исказана је у бруто вриједности од 1.801.806 КМ, 
исправке вриједности од 614.573 КМ и нето вриједности од 1.187.233 КМ.  

Нефинансијска имовина у сталним средствима исказане бруто вриједности од 
1.531.908 КМ, исправке вриједности од 579.148 КМ и нето вриједности 952.760 КМ 
односи се на произведену сталну имовину, драгоцјености, непроизведену сталну 
имовину и нефинансијску имовину у сталним средствима у припреми.    

Произведену сталну имовину исказане бруто вриједности од 1.364.567 КМ, 
исправке вриједности од 579.148 КМ и нето вриједности 785.419 КМ чине зграде и  
објекти и постројења и опрема. 

Зграде и објекти исказане бруто вриједности од 1.163.524 КМ, исправке 
вриједности од 408.031 КМ и нето вриједности 755.492 КМ односе се на стамбене 
објекте и јединице за посебне социјалне групе (нето 224.210 КМ) и канцеларијске 
објекте и просторе (нето 531.282 КМ).  

Стамбени објекти и станови (бруто 474.662 КМ, исправка 250.452 КМ и нето 
224.210 КМ) односе се на 23 стамбене јединице у власништву Центра намијењене 
за привремено збрињавање корисника социјалне заштите. Наведене стамбене 
јединице над којима је укњижено право својине Центра у евиденцијама Републичке 
управе за геодетске и имовинско правне послове – Подручна јединица Приједор, 
Центар је стекао на основу Одлуке општине Приједор о преносу стамбеног фонда у 
власништво Центра из 1992. године (22 стамбене јединице) и у складу са чланом 
63. Закона о социјалној заштити, по којем Центар има право на надокнаду 
средстава исплаћених на име остварених права од корисника социјалне заштите 
који у власништву имају непокретности (1 стамбена јединица у Улици Драге Лукића 
4, Љубија, исказане бруто вриједности од 16.492 КМ, исправке вриједности 2.495 
КМ и нето вриједности 13.997 КМ).  

Центар располаже и са 44 стамбене јединице, власништво Града Приједор, такође 
у сврху привременог збрињавања корисника социјалне заштите.  

Канцеларијски објекти и простори (бруто 688.861 КМ, исправка 157.579 КМ и нето 
531.282 КМ) односе се на зграду у којој је смјештен Центар. Зграда је уступљена 
Центру на управљање 1976. године од стране Општине Приједор. Према 
евиденцији Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове – 
Подручна јединица Приједор, наведена некретнина је уписана као градилиште са 
двориштем површине од 450 м2.  Ревизија је утврдила да зграда није уписана у 
књигу непокретности и да је за исту, дана 07.07.2016. г, издато рјешење о 
легализацији изграђеног објекта од надлежне институције. Центар није извршио 
признавање и вредновање наведеног земљишта (градилиште са двориштем), што 
није у складу са чланом 29. став 3. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени 
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гласник Републике Српске“, број 98/16). Град Приједор у својим пословним књигама 
није исказао вриједност наведеног земљишта. Сходно томе, потцијењена је 
вриједност непроизведене сталне имовине и трајних извора средстава.   

Опрема је исказана у бруто вриједности од 188.985 КМ, исправке вриједности 
149.297 КМ и нето вриједности 29.732 КМ. Бруто вриједност опреме повећана је 
набавком канцеларијског намјештаја и опреме (997 КМ). Смањење бруто 
вриједности опреме односило се на: обрачунате трошкове амортизације (5.747 КМ) 
и расходовање и искњижавање опреме по одлуци директора (бруто 3.086 КМ, 
исправка 2.854 КМ и нето 232 КМ). Нето садашња вриједност отписаних средстава 
евидентирана је на терет расхода обрачунског карактера. Центар је комисијски 
уништио неупотребљиву опрему (рачунари и инвентар). 

Нематеријална непроизведена имовина исказане бруто вриједности 12.059 КМ 
односе се на потпуно амортизоване рачунарске програме за евиденцију социјално 
угрожених лица, лица са посебним потребама и програме за рачуноводство. 

Драгоцјености у вриједности од 1.190 КМ односе се на три умјетничке слике. 

Непроизведена стална имовина исказане бруто вриједности од 165.701 КМ чине 
пољопривредно земљиште у износу од 126.401 КМ и градско грађевинско 
земљиште у износу од 39.300 КМ. Наведене некретнине нису евидентиране у 
пословним књигама Града Приједор. 

Пољопривредно и градско грађевинско земљиште (на ширем подручју Града 
Приједор, у Теочаку-Општина Бихаћ и у Вуковском-Општина Купрес) највећим 
дијелом (96.401 КМ) односи се на земљиште над којим је уписано право својине 
или сувласништво Центра у складу са чланом 63. Закона о социјалној заштити, по 
којем Центар има право на надокнаду средстава исплаћених на име остварених 
права од корисника социјалне заштите који у власништву имају непокретности 
(отуђењем непокретне имовине или у случају смрти корисника из оставинске масе).  

На основу закључених споразума у трошковима смјештаја и трошковима за личне 
потребе у периоду 2015 – 2017. године, штићеници су учествовали искључиво са 
својим личним примањима. 

На позицији пољопривредног земљишта, евидентирано је земљиште и 
недовршени стамбени објекат у вриједности од 30.000 КМ у насељу Доња Љубија, 
површине 18986 м2. Према нотарски обрађеном уговору о продаји од 06.03.2014. г, 
Центар је од физичких лица купио земљиште са недовршеним стамбеним објектом, 
које је плаћено из буџета Града Приједор у сврху привременог збрињавања 
корисника социјалне заштите. Наведене некретнине (уписане као воћњак, њива и 
шума) воде се у својини Центра у катастарским евиденцијама. Центар није 
извршио признавање и вредновање наведеног стамбеног објекта у складу са 
чланом 20. став 2. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике.  

Препоручујемо директору Центра да обезбиједи да се изврши признавање и 
вредновање стамбеног објекта и припадајућег земљишта на којем се 
налази зграда Центра у складу са члановима 20. став 2. и 29. став 3. 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике.  
Финансијска имовина на дан 31.12.2016. г. исказане бруто вриједности од 269.898 
КМ, исправке вриједности од 35.425 КМ и нето вриједности од  234.474 КМ односи 
се на: готовину у благајни у износу од 9 КМ, нето вриједност краткорочних 
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потраживања у износу од 13.774 КМ, краткорочна разграничења у износу од 2.962 
КМ и финансијске и обрачунске односе између буџетских јединица различитих 
нивоа власти у износу од 217.729 КМ. 

Краткорочна потраживања (бруто 49.198 КМ, исправка 35.425 КМ, нето 13.774 
КМ) чине нето вриједност потраживања по основу рефундација из доприноса за 
здравствену заштиту (6.694 КМ) и дјечију заштиту (740 КМ) као и потраживања за 
учешће у трошковима смјештаја штићеника у специјализоване установе (6.340 КМ).  
На дан 31.12.2016. г. извршена је исправка вриједности потраживања старијих од 
годину дана по основу рефундације боловања од Фонда здравственог осигурања 
Републике Српске у износу од 1.332 КМ. 

Финансијски и обрачунски односи између буџетских јединица различитих 
нивоа власти исказани у износу од 217.729 КМ односе се на потраживања за 
трансфере од Републике за новчане помоћи и додатак за помоћ и његу другог лица 
(203.492 КМ), потраживања од Министарства за људска права и избјеглице БиХ 
(420 КМ) и потраживања за дознаке на име подршке у изједначавању могућности 
дјеце и омладине са сметњама у развоју од Министарства здравља и социјалне 
заштите Републике Српске (13.817 КМ).  

6.2.2. Обавезе 

Обавезе на дан 31.12.2016. г. исказане у износу од 457.424 КМ односе се на 
дугорочне обавезе (25.898 КМ) и краткорочне обавезе (431.526 КМ). 

Дугорочне обавезе (25.898 КМ) односе се на нето вриједност дониране опреме од 
UNICEF-a у 2015. години (бруто вриједности 31.858 КМ). 

Краткорочне обавезе (431.526 КМ) чине: обавезе из пословања (9.340 КМ), 
обавезе за дознаке на име социјалне заштите (411.445 КМ) и краткорочна 
резервисања и разграничења (10.742 КМ). 

Обавезе из пословања чине обавезе према добављачима у земљи у износу од 
8.220 КМ (за: централно гријање, обезбјеђење зграде, за смјештај штићеника у 
установу, набавку намирница штићеницима) и обавезе према добављачима у 
иностранству од 1.120 КМ (за смјештај штићеника у специјализовану установу у 
Неготину). Наведене обавезе до 28.02.2017. г. измирене су у потпуности. 

Обавезе Центра за збирне доприносе на плате, накнаде топлог оброка и накнаде 
члановима Управног одбора у укупном износу од 61.321 КМ измирене су путем 
мултилатералне компензације у оквиру буџета Града Приједор дана 01.06.2016. г. 

Обавезе за дознаке на име социјалне заштите чине обавеза за: дознаке које се 
исплаћују из буџета Града Приједор (203.709 КМ), дознаке које се исплаћују из 
буџета Републике (197.166 КМ) и остале дознаке лицима којима је призната 
међународна социјална заштита (1.044 КМ). Наведене обавезе до 28.02.2017. г. 
измирене су у потпуности. 

Краткорочна резервисања и разграничења чине краткорочно разграничени расходи 
(1.828 КМ), разграничени приходи (2.574 КМ) и остала разграничења (6.340 КМ). 

Краткорочно разграничени расходи односе се на више уплаћена односно поврат 
новчаних средстава за помоћ и његу другог лица за новембар и децембар 2016. г. 
Краткорочно разграничени приходи највећим дијелом се односе на уплаћена 
средства за набавку ортопедске опреме за лице са посебним потребама у оквиру 
Фонда грантова 03. Остала краткорочна разграничења односе се на учешће у 
трошковима смјештаја штићеника у специјализоване установе.  



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 
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6.2.3. Извори и промјене на нето имовини 

Властити извори на дан 31.12.2016. г. исказани у износу од 166.891 КМ односе се 
на вриједност имовине која не подлијеже обрачуну амортизације (вриједност 
земљишта и умјетничких слика). Трајни извори средстава су потцијењени за износ 
неевидентираног земљишта на којем се налази зграда Центра (6.2.1. извјештаја).  

6.3. Ванбилансна евиденција 
Центар није имао пословне догађаје који би били предмет ванбилансне евиденције 
како је дефинисано чланом 89. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.  

6.4. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 
У току 2016. године, против Центра су се пред надлежним судовима водила два 
судска спора везана за утврђивања права својине над стамбеним јединицама у 
својини Центра. У току 2017. г. један спор је окончан у корист Центра. За други 
спор, који је у току, Центар процјењује позитиван исход. Информације о наведеним 
судским споровима нису објелодањене у Напоменама уз финансијске извјештаје за 
2016. годину (тачка 6.5. извјештаја).  

6.5. Напомене/образложења уз финансијске извјештаје  
Образложења уз финансијске извјештаје нису сачињене у складу са МРС ЈС 1 – 
Презентација финансијских извјештаја, параграф 127. тачке (б) и (ц) и параграф 
128.  и чланом 57. Правилника о финансијском извјештавању за кориснике прихода 
буџета Републике, општина, градова и фондова („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 16/11 и 126/11), јер не пружају информације које кориснику 
омогућавају разумијевање финансијских извјештаја, као и додатне информације 
које нису приказане у финансијском извјештају. У Образложењима уз финансијске 
извјештаје, нису објелодањене информације: према захтјевима МРС ЈС 17 – 
Некретнине, постројења и опрема, параграфи 88., 90. и 94.; о трајним изворима 
средстава; за значајне групе расхода и њиховог извршења у односу на план и 
претходну годину (на општем фонду 01); о трошењу средстава фонду прихода по 
посебним прописима-02 и фонду грантова-03; о судским споровима.      

Препоручујемо директору Центра да обезбиједи да се у Образложењима уз 
финансијске извјештаје објелодане информације које омогућавају 
разумијевање финансијских извјештаја, као и додатне информације које 
нису приказане у финансијском извјештају у складу са захтјевима МРС ЈС и 
чланом 57. Правилника о финансијском извјештавању за кориснике прихода 
буџета Републике, општина, градова и фондова. 

Ревизијски тим 

Зорана Тодоровић, с.р.  

Сњежана Саватић Бањац, с.р. 
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