
Број: 01/1-014-270-2/20

Датум: 15.07.2021. године

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

 О ПРЕВАЗИЛАЖЕЊУ ПРОПУСТА И НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНИХ У ИЗВЈЕШТАЈУ О ПРОВЕДЕНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ 
РЕВИЗИЈИ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ

Препоруке ревизора Активности на провођењу дате препоруке Носиоци Рокови

1. Обављати редован годишњи попис имовине 
и обавеза у складу са Правилником о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза.

Ревизијом је утврђено да попис није обављен 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 

Наведене препоруке везане за годишњи попис имовине и 
обавеза су отклоњене приликом последњег пописа, а то је попис 
за 2020. годину који је завршен почетком 2021. године.

Приликом последњег пописа настојао се испоштовати члан 14. 
наведеног правилника који гласи: „У комисију за попис не могу 
бити именована лица која рукују имовином, односно која су 
материјално задужена том имовином, лица која су овлашћена да 
одлучују о набавци, утрошку, продаји, плаћању и другим 
поступцима на основу којих долази до повећања или смањења 
стања имовине и обавеза у току периода, њихови непосредни 
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45/16), јер именовање пописних комисија није у 
складу са чланом 14. правилника, а Извјештај 
централне пописне комисије о извршеном попису 
на дан 31.12.2019. године не садржи упоредни 
преглед стварног и књиговодственог стања 
пописаних грађевинских објеката, финансијске 
имовине и обавеза (члан 20. став 1. тачка 3. 
правилника). Пописом нису обухваћене гаранције 
које се воде ванбилансно, као ни имовина других 
правних лица (изнајмљени штампач) и није 
достављен извјештај о попису туђе имовине са 
посебним пописним листама правним лицима 
власницима имовине. Пописом утврђено стање 
потраживања не одражава стање потраживања 
исказаних у билансу стања Општине на дан 
31.12.2019. године, јер на дан пописа од стране 
Пореске управе Републике Српске није достављен 
Извјештај из јединствене евиденције о 
пријављеним и уплаћеним порезима за период 
01.01. – 31.12.2019. године. Поменути извјештај је 
накнадно достављен и евидентиран у пословне 
књиге, а комисија за попис финансијске имовине 
и обавеза није пописала наведена потраживања и 
сачинила и дала на усвајање допуну Извјештаја о 
попису.    

руководиоци, као ни лица која воде евиденцију о промјенама на 
имовини и обавезама које су предмет пописа.“

Приликом именовања чланова пописних комисија, за разлику 
од пописа претходне године, у пописне комисије нису именована 
лица која рукују имовином, која материјално дуже или одлучују о 
набавци и утрошку имовине и слично, уважавајући потребу за 
минималним знањем и компетенцијама чланова за адекватан и 
квалитетан рад пописних комисија. Наиме, приликом именовања 
Комисије за попис зграда, објеката и нефинансијске имовине 
у припреми на дан 31.12.2019. године за предсједника комисије 
је био изабран Рупа Владимир, грађевински инжењер, виши 
стручни сарадник за изградњу инфраструктурних објеката, док је 
код Комисије за попис непроизведене сталне имовине на дан 
31.12.2019. године за предсједника комисије именован 
Илишковић Горан, геометар, стручни сарадник за геодетске 
послове у Одјељењу за просторно уређење.

Предсједници наведених пописних комисија и неки 
чланови замјењени су (ротирани) приликом обављања 
пописа за 2020. годину (на дан 31.12.2020. године) тако да нису 
били укључени у процес пописа општинске имовине којом 
рукују или су овлаштени да одлучују о набавци и слично, 
чиме је испоштован члан 14. правилника.   

Чланови комисија који су замјењени (ротирани) су Остојић 
Наташа и Микић Маргарета. 

Извјештај централне пописне комисије о извршеном попису 
на дан 31.12.2020. године садржава упоредни преглед стварног и 
књиговодственог стања пописаних грађевинских објеката, 
финансијске имовине и обавеза, а што је у складу са чланом 20. 
став 1. тачка 3. наведеног правилника.

Пописом на дан 31.12.2020. године обухваћене су гаранције 
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које се воде ванбилансно, као и имовина других правних лица 
(изнајмљени штампач) и достављен је извјештај о попису туђе 
имовине са посебним пописним листама правним лицима 
власницима имовине. Обзиром да општинска управа од туђе 
имовине у редовном пословању користи само изнајмљене 
штампаче, сачињена је посебна пописна листа која је 
прослијеђена правном лицу власнику имовине на овјеру.

Обзиром да Пореска управа Републике Српске није 
благовремено  доставила Извјештај из јединствене евиденције о 
пријављеним и уплаћеним порезима за период 01.01. – 
31.12.2020. године, исти је уважен 05.03.2021. године када је 
донесена Допуна извјештаја о извршеном попису на дан 
31.12.2020. године у којем су наведене промјене стања одређених 
ставки финансијске имовине и финансијских обавеза услијед 
накнадно пристигле документације.  

2. Закључивати уговоре о дјелу са физичким 
лицима у складу са чланом 205. Закона о раду.

Општина је током 2019. године закључивала 
уговоре о дјелу са физичким лицима ради 
обављања одређених послова који су 
систематизовани Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе општине Прњавор, што није у 
складу са чланом 205. Закона о раду („Службени 
гласник Републике Српске“, број 1/16 и 66/18).   

Уговоре о дјелу у општинској управи спроводити у складу са 
чланом 205. Закона о раду („Службени гласник Републике 
Српске“, број 1/16 и 66/18) који гласи: 

„Послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о 
дјелу ради обављања послова који су ван дјелатности послодавца, 
а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене 
ствари, самостално извршење одређеног физичког или 
интелектуалног посла.“ 

У првој половини 2021. године закључено је неколико уговора 
о дјелу са судским вјештацима пољопривредне, грађевинске и 
шумарске струке односно наведени послови нису 
систематизовани Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске управе општине 
Прњавор.
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3. Обезбиједити да се у консолидовани 
финансијски извјештај укључују сви ентитети 
под контролом како је прописано чланом 123. 
Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике.

Приликом сачињавања Консолидованог 
финансијског извјештаја за 2019. годину, 
Општина није у потпуности извршила 
консолидацију како је прописано 123. Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 115/17 и 118/18) тј. извршила је 
укључивање ентитета под контролом или 
значајним утицајем и то Јавног предузећа „Деп-
от“ доо Бања Лука, Комуналног предузећа 
„Водовод“ ад Прњавор и Комуналног предузећа 
„Парк“ ад Прњавор, додавањем нето 
имовине/капитала из њихових биланса стања у 
консолидовани биланс стања, али у поменути 
биланс није извршила укључивање Јавног 
предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор и Јавне 
здравствене установе Дом здравља Прњавор. 

Радна организација „Радио Прњавор“ је основана у јануару 
1988. године, а оснивач је Општинска конференција ССРН 
Прњавор.

Одлуком Скупштине општине Прњавор, број 01-023-232/92 од 
10.03.1992. године основано је ЈП „Радио Прњавор“ које је 
преузело средства и опрему раније радне организације.

У пословним књигама Општине тада, али ни касније, није 
евидентиран оснивачки улог који припада Општини, а који по 
евиденцијама из судског регистра износи 319.701,42 КМ.

Оснивачки улог није евидентиран ни приликом оснивања ЈЗУ 
Дом здравља Прњавор, а који по евиденцијама из судског 
регистра износи 2.001,55 КМ. 

Евидентирањем наведених улога на позицији акције и 
учешћа у капиталу (што је препорука под тачком 6.3.1.3. 
извјештаја ревизије) стичу се услови да се консолидује и дио 
капитала који се односи на горе наведене субјекте, јер су ове 
двије препоруке повезане и условљене.

Консолидација jе извршена у првом кварталу 2021. године, 
односно у термину који је усклађен са роком завршетка и 
достављања финансијских извјештаја надлежним органима.

Одјељење за 
финансије

 

завршено

4. Ускладити платне коефицијенте из 
Колективног уговора за запослене у 
Општинској управи општине Прњавор са 
коефицијентима из Посебног колективног 
уговора за запослене у области локалне 
самоуправе Републике Српске.

Спорни платни коефицијенти за прву, четврту платну групу и 
једним дијелом за трећу, пету и седму платну групу нису у 
потпуности усклађени са коефицијентима из Посебног 
колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске.
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Плате запослених обрачунавају се по 
коефицијентима из Колективног уговора за 
запослене у Општинској управи општине 
Прњавор. Платни коефицијенти за прву, четврту 
платну групу и једним дијелом за трећу, пету и 
седму платну групу нису у потпуности усклађени 
са коефицијентима из Посебног колективног 
уговора за запослене у области локалне 
самоуправе Републике Српске (незнатно су 
нижи).

Разлог што су наведени коефицијенти и даље неусклађени је 
блокада рачуна општине којa се десила у првој половини 2021. 
године услијед чега је исплата редовних средстава почела да 
касни односно утврђено је да неће бити довољно средстава да се 
у потпуности ускладе платни коефицијенти.

Стога ће се исти ускладити до 31.12.2021. године како би у 
нову буџетску годину ушли са потпуно усклађеним платним 
коефицијентима Посебног колективног уговора за запослене у 
области локалне самоуправе Републике Српске.   

5. Класификовати трошкове горива и 
субвенција у складу са чланом 92. (став 7) и 94. 
(став 1) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске 
кориснике.

У тачки 6.1.2.1. извјештаја је наведено да расходи 
по основу утрошка нафте (код Општинске управе 
у износу 30.917 КМ) који се односе на утрошак 
горива приликом путовања службеним возилима 
нису класификовани сходно члану 92. (став 7) 
Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике („Службени гласник 
Републике Српске“ број 98/16, 115/17 и 118/18).

 Наведени износ горива (30.917 КМ) утрошила су одјељења и 
службе Општинске управе (24.531,85 КМ) и Територијална 
ватрогасна јединица (6.385,36 КМ) у вршењу својих редовних 
активности на територији Општине Прњавор. Од одјељења и 
служби Општинске управе највише горива у обављању редовних 
активности троше: Одјељење за инспекцијске послове, Одјељење 
за стамбено-комуналне послове и инвестиције и Одјељење за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство. Трошак тог горива је 
класификован као трошак енергије на конто 412217 – Расходи по 
основу утрошка нафте и нафтних деривата у складу са чланом 92. 
(став 1) Правилника о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике.

Службено путовање се дефинише као „путовање из једног 
мјеста у друго на територији Републике Српске, односно на 
територији БиХ“.

Гориво је дијелом утрошено и за службена путовања што би 
требало књижити у оквиру подсинтетичког конта 41263 – 
Расходи по основу утрошка горива, али је тај дио технички врло 
тешко раздвојити.

Одјељење за 
финансије

Примјена од 
01.01.2021.



- Субвенције за трошкове комуналних водних 
услуга социјално угроженим корисницима на 
подручју општине Прњавор и субвенције за 
легализацију бесправно изграђених објеката, по 
дефиницији не представљају субвенције 
дефинисане чланом 94. (став 1) Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике.  

У 2021. години и даље, посебно ће се класификовати гориво 
утрошено на службеним путовањима по сваком приложеном 
рачуну за гориво уз путни налог, као и гориво које се за 
службена путовања точи на уговореним бензинским пумпним 
станицама у Прњавору.   

До тренутка доношења ове информације није било ових 
расхода, али ће се исти класификовати како је напријед наведено.

Одлуком о субвенционисању трошкова комуналих услуга 
социјално угрожених корисника на подручју општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 6/18) и Одлуком о 
субвенцији трошкова одређеним категоријама грађана у поступку 
легализације бесправно изграђених објеката на подручју општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 22/18) 
прописане су одређене помоћи физичким лицима. Ове помоћи 
немају карактер субвенције, већ помоћи појединцима. 

У буџету за 2021. годину је, у складу са препоруком, 
извршено планирање и реализација ових помоћи на позицији 
416100 – Текуће помоћи појединцима. 

6. Обезбиједити да се на позицији акције и 
учешће у капиталу искаже учешће у капиталу 
по основу свих оснивачких улога у складу са 
чланом 61. (став 4) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и 
примјени контног плана за буџетске кориснике 
и чланом 78. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике.

У складу са препоруком ревизије, у периоду АДЈ-I-20 
извршено је књижење:

- на аналитичком конту 111321 – Акције и учешће у 
капиталу у јавним предузећима, оснивачког улога 
Општине у ЈП „Радио Прњавор“ у износу од  319.701,42 
КМ,

- на аналитичком конту 111328 – Акције и учешће у 
капиталу у домаћим јавним нефинансијским субјектима, 

Одјељење за 
финансије

завршено



У тачки 6.3.1.3. извјештаја је наведено да се 
акције и учешћа у капиталу односе на 
вриједност нето имовине ентитета под контролом 
или значајним утицајем КП „Водовод“ (1.287.411 
КМ), КП „Парк“ (361.791 КМ) и ЈП „Деп-от“ у 
износу од 498.285 КМ. Није исказано учешће у 
капиталу по основу оснивачког улога у ЈП „Радио 
Прњавор“ у износу од 319.701 КМ и Дому 
здравља у износу од 2.002 КМ, па су због 
наведеног потцијењени акције и учешћа у 
капиталу и финансијски резултат ранијих година 
за износ од 321.703 КМ.  

оснивачког улога Општине у ЈЗУ Дом здравља Прњавор у 
износу од 2.001,55 КМ,

- у корист аналитичког конта 331111 – Финансијски 
резултат претходних година, књижено је укупно 321.702,97 
КМ.

Књижења су извршена дневником број 34854.   

7. Класификовати имовину која се даје у закуп 
као инвестициону имовину у складу са чланом 
29. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике и захтјевима МРС-ЈС 16 
Инвестициона имовина (параграфи 7, 20 и 26).

Општина је у току године издавала у закуп пет 
пословних простора укупне површине 226 м2, а 
чија је укупна бруто вриједност (188.377 КМ), 
исправка вриједности (34.056 КМ) и нето 
вриједност (154.321 КМ). Имовина која се даје у 
закуп није класификована као инвестициона 
имовина.

У складу са препоруком ревизије, у периоду АДЈ-I-20 
извршено је књижење:

- са аналитичког конта 011121 – Канцеларијски објекти и 
простори, као и са конта 011127 – Остали пословни 
објекти, искњижено је укупно 188.376,53 КМ набавне 
вриједности на конто 011412 – Грађевински објекти 
класификовани као инвестициона имовина у власништву,

- са аналитичког конта 011129 – Корекција вриједности 
пословних објеката и простора, искњижено је укупно 
34.055,50 КМ корекције вриједности на конто 011419 – 
Корекција вриједности инвестиционе имовине у 
власништву. 

Наведеним поступком извршена је класификација 
инвестиционе имовине у складу са препоруком.

Књижења су извршена дневником број 34897.

Одјељење за 
финансије

завршено



8. Примјењивати ревалоризациони модел 
вредновања на групу сталних средстава чија је 
књиговодствена вриједност сведена на нулу у 
складу са чланом 41. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама 
и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике.

Општина није примијенила ревалоризациони 
модел вредновања на канцеларијске машине 
(бруто вриједности и исправке вриједности од 
1.683 КМ), опрему за цивилну заштиту (бруто 
вриједности и исправке вриједности од 1.535 КМ) 
и осталу специјалну опрему (бруто вриједности и 
исправке вриједности од 143.383 КМ) чија је 
књиговодствена вриједност сведена на нулу, што 
није у складу са чланом 41. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике.

Комисија за попис опреме на дан 31.12.2020. године је, након 
завршетка пописа опреме, извршила увид у аналитичку 
евиденцију опреме на позицијама: 011223 – Канцеларијске 
машине, 011273 – Опрема за цивилну заштиту и 011277 – Остала 
специјална опрема, али и увид у друге групе сталних средстава 
чија је књиговодствена вриједност сведена на нулу. 

На основу увида у стање средстава књиговодствена вриједност 
средстава је сведена на новопроцијењену садашњу (нето) 
вриједност, чиме се утврђују износи за искњижавање 
акумулиране амортизације са аналитичких конта корекције 
вриједности унутар групе 01 – Нефинансијска имовина у сталним 
средствима и књижења у корист аналитичког конта 321111 – 
Резерве по основу ревалоризације нефинансијске имовине.

Одјељење за 
финансије

Комисија за 
попис завршено

9. Пренијети средства која су стављена у 
употребу (у функцију) на одговарајућа конта 
нефинансијске имовине у употреби како је то 
прописано чланом 37. и 38. (став 2) 
Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике и вршити обрачун 
амортизације у складу са захтјевима МРС-ЈС 
Некретнине, постројења и опрема (параграф 
71).  

Нефинансијска имовина у сталним средствима у 
припреми исказана је у износу од 8.364.029 КМ, а 

Овдје је ријеч о систему водоснабдијевања „Повелич“, који је 
стављен у функцију, а већим дијелом није пренесен у употребу са 
конта нефинансијске имовине у сталним средствима у припреми 
на конта нефинансијске имовине у употреби.

Надлежно Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
инвестиције је у поступку ревизије указало на више неријешених 
питања у вези са активирањем система водоснабдијевања 
„Повелич“, што је детаљно описано у извјештају ревизије.

И поред тога, ревизор је дао препоруку да се наведени систем 
књиговодствено стави у употребу, преносом са конта 
нефинансијске имовине у сталним средствима у припреми, на 
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највећим дијелом односи се на систем 
водоснабдијевања „Повелич“ (7.555.849 КМ). 

Наведени пројекат траје дужи низ година и 
највећим дијелом је евидентиран као инвестиција 
у току, јер за већи дио инвестиције из ранијег 
периода није извршен технички пријем и није 
прибављена употребна дозвола због неријешених 
имовинско-правних односа, те непостојања 
грађевинске књиге, дневника и атеста материјала 
који су уграђени. 

Дијелови система водоснабдијевање „Повелич“ 
који нису пренесени у употребу у износу од 
7.555.849 КМ односе се на пет бунара, примарни 
резервоар, три дистрибутивна резервоара, 
дистрибутивни цјевововод, три магистрална 
цјевовода и трафо станица.

У употребу су пренесени објекти за које је 
обезбјеђена употребна дозвола и то магистрални 
цјевовод (388.797 КМ) и дистрибутивни резервоар 
(473.436 КМ), као и истражни и припремни 
радови у укупном износу од 2.169.147 КМ.

Према образложењу датом за потребе ревизије, 
систем водоснабдијевања „Повелич“ је у 
функцији (употреби) од 2013. године, када је дат 
на управљање, кориштење и одржавање КП 
„Водовод“ у складу са Одлуком о давању на 
управљање, кориштење и одржавање комуналних 
објеката („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 26/13). 

Општина није извршила пренос стављених 

конта нефинансијске имовине у употреби.

Општина је на попис на дан 31.12.2020. године формирала 
Комисију за попис зграда, објеката и нефинансијске имовине 
у сталним средствима у припреми која је, поред осталог, 
извршила и попис свих инвестиција у току, утврдила степен 
завршености и дала приједлог за активирање свих завршених 
инвестиција, укључујући и систем водоснабдијевања „Повелич“.

Начелник општине је донио одлуку о приједлогу комисије за 
активирање средстава.

На основу донесене одлуке, извршио се пренос инвестиција 
у току са аналитичких конта у оквиру групе конта 0141 – 
Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми, 
на аналитичка конта у оквиру групе конта 011 – Произведена 
стална имовина. 



средстава у употребу (у функцију) на 
одговарајућа конта имовине у употреби. Због 
претходно наведеног прецијењена је вриједност 
нефинансијске имовине у сталним средствима у 
припреми, а потцијењена је вриједност 
произведене сталне имовине – остали објекти 
(водоводи) за износ од 7.555.849 КМ.

10. Обезбиједити да се обавезе према физичким 
лицима која нису у радном односу класификују 
у складу са чланом 79. (став 1) Правилника о 
буџетским класификацијама, садржини рачуна 
и примјени контног плана за буџетске 
кориснике.

У тачки 6.3.2.1. извјештаја је наведено да су у 
оквиру обавеза за лична примања у Општинској 
управи евидентиране обавезе на основу накнада 
одборницима у износу од 17.732 КМ, а исте 
представљају обавезе према физичким лицима 
која нису у радном односу сходно члану 79. (став 
1) Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за 
буџетске кориснике.

Ријеч је о накнадама одборницима које смо раније 
евидентирали као обавезе у оквиру синтетичког конта 2221 – 
Обавезе за плате запослених и бруто накнаде плата, имајући у 
виду статус одборника у Скупштини општине, карактер исплата и 
обавезе по основу пореза и доприноса које се плаћају на накнаде.

Препорука ревизије је да се обавезе према одборницима даље 
књиже на синтетичком конту 2231 – Обавезе из пословања у 
земљи, односно аналитичком конту 223121 – Обавезе према 
физичким лицима у земљи.

Расходовна позиција остаје иста, а књижење обавеза у 
складу са препоруком почело је од 01.01.2021. године, односно 
књижењем накнада одборницима за јануар 2021. године.

Одјељење за 
финансије

Примјена од 
01.01.2021.

11. Обезбиједити да се у Напоменама уз 
финансијске извјештаје објелодањују све 
неопходне и потребне информације у складу са 
чланом 46. Правилника о финансијском 
извјештавању буџетских корисника и 
захтјевима МРС-ЈС 1 Презентација 
финансијских извјештаја и других 
релевантних стандарда. 

У Напоменама уз финансијске извјештаје за 2020. годину је 
наведено образложење везано за сталност пословања, а 
информација о споровима против Општине садржи податке о 
странкама у спору, врсти и вриједности спора.

Одјељење за 
финансије

завршено
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Општина није у Напоменама уз финансијске 
извјештаје дала образложење везано за сталност 
пословања, што није у складу са захтјевима МРС-
ЈС 1 Презентација финансијских извјештаја 
(параграфи 15(ц) и 38).

У Напоменама уз финансијске извјештаје 
објелодањена је информација да је, у 2019. 
години, против Општине покренуто 45 судских 
спорова, по разним основама, са утуженим 
главним дугом у износу од 4.270.662 КМ (без 
законских затезних камата). Објелодањена 
информација није потпуна јер не садржи 
информације о странкама у спору, врсти и 
вриједности спора у складу са захтјевима МРС-ЈС 
19 Резервисања, потенцијалне обавезе и 
потенцијална имовина (параграф 100). 

Нису објелодањене потребне додатне 
информације у вези структуре прихода и расхода 
обрачунског карактера и дознака за различите 
видове социјалне заштите које се реализују преко 
Центра за социјални рад, као и о структури 
опреме која је у потпуности амортизована а која 
се и даље користи, у складу са захтјевима МРС-ЈС 
17 Некретнине, постројења и опрема (параграф 94 
б).

 Такође, објелодањене су потребне додатне информације у вези 
структуре прихода и расхода обрачунског карактера и дознаке за 
различите видове социјалне заштите које се реализују преко 
Центра за социјални рад.

 Што се тиче информације о структури опреме која је у 
потпуности амортизована а која се и даље користи, Комисија за 
попис опреме је на дан 31.12.2020. године извршила увид у 
аналитичку евиденцију опреме и извршила ревалоризацију за 
групе средстава код којих је књиговодствена вриједност сведена 
на нулу. На основу увида у стање средстава, књиговодствена 
вриједност је сведена на новопроцијењену садашњу (нето) 
вриједност. Наведена информација није уврштена у Напомене уз 
финансијске извјештаје, већ је само једном реченицом 
констатовано да се непокретности и опрема исказују по набавној 
односно ревалоризованој вриједности на основу извршене 
процјене, и умањена су за износ корекције вриједности, као и за 
сваки могући губитак по основу обезвријеђене активе.   

       Н А Ч Е Л Н И К 
                         Дарко Томаш


