РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији финансијских извештаја
Центра за социјални рад у Врању, Врање за 2020. годину
МИШЉЕЊЕ
Финансијски извештаји
са резервом
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Центар за социјални рад у Врању је у Билансу стања на дан 31. 12. 2020. године:
- мање исказао стање имовине, капитала и обавеза у износу од 55.026 хиљадa динара;
- није исказао нематеријалну имовину коју чине софтвери и слике чију вредност нисмо могли да потврдимо јер субјект ревизије не поседује рачуноводствену
документацију на основу које би се спровела потребна књижења у пословним књигама.
у Извештају о извршењу буџета у периоду од 1.1.2020. – 31.12.2020. године, за програмску активност 0902- 0005 - Обављање делатности установе социјалне
заштите, због погрешног књижења, нетачно исказао податке о извршеним расходима у укупном износу од 1.909 хиљада динара
Попис имовине и обавеза није извршен у складу са прописима који регулишу ову област, јер:
- Пописна комисија није доставила План рада и није сачинила пописне листе;
- Извештај централне пописне комисије не садржи елементе прописане Правилником,
- пописом није обухваћена целокупна имовина и обавезе;
- туђа имовина није пописана на посебним пописним листама.
У Центру за социјални рад у Врању није успостављена интерна ревизија, као ни адекватан систем финансијског управљања и контроле
посебно у делу успостављања и примени контролних активности.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
1. Одлуком Центра за социјални рад у Врању прописана је дневница у износу од 1.500
динара, док је Посебним колективним уговором за социјалну заштиту у Републици
Србији и Правилником о раду Центра за социјални рад у Врању прописана висина исте
у износу 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици, што је током 2020.
године износило 3.002 динара.
2. Градоначелник Града Врања дао је Сагласност на Правилник о организацији и
сисематизацији послова Центра, док је Законом о социјалној заштити прописано да на
поменути акт сагласност даје оснивач (Скупштина Града Врања).
3. Центар за социјални рад у Врању је Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања у 2020. години подносио Захтеве за измену апропријација, међутим
Министарство није поступило по поменутим захтевима, тако да се јавља неслагање
планске величине исказане у ИСИБ-у, са износом средстава утврђеним у Финансијском
плану за 2020. годину.
4. Одлуком о социјалној заштити износ једнократне новчане помоћи не може бити већи
од износа просечне нето зараде по запосленом у Граду, познатог у моменту одлучивања
о праву, док је Законом о социјалној заштити прописано да износ истих не може бити
већи од просечне зараде по запосленом у месецу који претходи месецу у коме се врши
исплата.
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