РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“ ШАМАЦ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2016 - 31.12.2016. ГОД.
ЈПУ „Радост“ из Шамца је установа чија је дјелатност дневна брига о дјеци и
предшколско образовање. Оснивач ЈПУ „Радост“ Шамац је Општина Шамац.
Матични број: 1061674
Шифра дјелатности: 85.10 и 88.91
ЈИБ: 4400486180008
ЈПУ „Радост“ Шамац је један од корисника буџета Општине Шамац, не посједује
властити банковни рачун и главна књига је у цијелости у саставу главне књиге (трезора)
Општине Шамац.
Годишњи финансијски извјештај за 2016. годину урађен је у складу са:
Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број:94/15), Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и
примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и
фондова („Службени гласник Републике Српске“ 98/16), Правилника о финанијском
извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова
(„Службени гласник Републике Српске„ број:16/11 и 126/11), други законски и подзаконски
прописи који имају утицај на израду годишњег финансијског извјештаја за 2016. годину.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.
Укупно остварени приходи на фонду 01 износе 71.428,97 КМ, а састоје се од:
- прихода од пружања јавних услуга, износ од 56.715,00 КM
- помоћ у натури од међународ.организац. и правних лица, износ од 14.713,97 КМ.
Укупно планирани расходи за 2016. годину износе 274.650 КМ. Укупно извршени
расходи, без расхода обрачунског карактера, износе 269.284 КМ или за 2% мање у односу
на план.
Извршење расхода за бруто плате износи 180.825 КМ или за 0,40% мање у односу на
план. Извршење расхода за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених
износи 43.585 КМ или за 2% мање у односу на план.
Расходи по основу коришћења роба и услуга износе 44.874 КМ и мањи су за 8% у
односу на план, а за 9% у односу на прошлу годину.
Расходи обрачунског карактера износе 47.942 КМ а састоје се од:
- расхода по основу амортизације
19.675 КМ
- набавна вриједност реализованих залиха
1.225 КМ
- расходи од усклађивања вриједности имовине 27.042 КМ
Издаци за набавку постројења и опреме износе 1.887 КМ или 56,33% у односу на план.

ОБРАЗАЦ 3а
Укупни расходи и издаци износе 342.197 КМ, од чега фонд 01 износи 319.113 КМ, фонд
03 - 1.596 КМ (дозначено од стране Министарства просвјете и културе на име рада са
предшколцима) и фонд 05 – 21.488 КМ (за санацију ограде око ЈПУ „Радост“ Шамац).

ОБРАЗАЦ 4а
Расходи и нето издаци за нефинансијску имовину, без расхода обрачунског карактера,
износе укупно 294.255 КМ, од чега фонд 01 – 271.171 КМ, фонд 03 – 1.596 КМ и фонд 05
– 21.488 КМ.

ОБРАЗАЦ 5а
У 2016. години завршена је санација ограде око ЈПУ „Радост“ Шамац. Уложени износ
средстава у поменуту инвенстицију извршила је Општина Шамац и она износи 21.488,24
КМ . Тако да набавна вриједност зграде са 31.12.2016. године износи 681.819,89 КМ,
отписана вриједност 198.565,32 КМ и садашња вриједност 483.254,57 КМ.
Када је у питању опрема и намјештај образовних, научних и културних установа ЈПУ
„Радост“ Шамц у 2016. години набавила је:
- Клима Тесла, 2 ком. у вриједности од
1.230,80 КМ,
- Моторна косилица, 1 ком. у вриједности од
540,00 КМ,
- Рачунар ХП Цомпа, 1 ком. у вриједности од
115,83 КМ
У к у п н о:
1.886,63 КМ
На приједлог пописне комисије извршен је отпис опреме која је дотрајала и не може се
више користити. Набавна вриједност поменуте опреме износи 1.306,73 КМ, исправка
вриједности 123,38 КМ и садашња вриједност 1.183,35 КМ.
Са 31.12.2016. године набавна вриједност постројења и опреме износи 81.531,47 КМ,
исправка вриједности 20.044,33 КМ и садашња вриједност 61.487,14 КМ.
Амортизација сталних средстава се врши примјеном линеарне методе по годишњим
стопама током процјењеног вијека трајања средстава. Исправка вриједности сталне имовине
се врши на терет расхода обрачунског карактера. Укупна амортизација за 2016. годину
износи 19.674,75 KM.
Непроизведена стална имовина је земљиште по процијењеној вриједности сталног
судског вјештака и износи 205.542 КМ
Вриједност сталне имовине је у потпуности усаглашена са пописом имовине на дан
31.12.2016. године.
U 2016. години од стране ФОНДА Б 92 донирана је дјечија постељина у вриједности од
1.224,64 КМ.
На приједлог пописне комисије извршен је отпис ситног инвентара који је дотрајао и
није за употребу.
Вриједност отписаног ситног инвентара у 2016. години износи 371,98 КМ.
Потраживања која нису наплаћена у року од 12 мјесеци од датума доспијећа класификују
се као ненаплатива те смо вршили њихову корекцију на начин да смо ненаплативи износ
потраживања искњижили са редовних аналитичких конта потраживања на конта сумњивих

и спорних потраживања, уз истовремено вршење исправке вриједности сумњивих и
спорних потраживања (конто корекција вриједности потраживања) на терет обрачунских
расхода (конто 471524 – расходи од усклађивања вриједности краткорочних потраживања).
Спорна потраживања на дан 31.12.2016.године износе 27.988,83 КМ.
Потраживања од фонда за дјечију заштиту износе 310,84 КМ и она се редовно уплаћују.
Краткорочне обавезе износе 79.925 КМ а састоје се од:
-обавеза за бруто плате, износе 40.233 КМ и односе се на бруто плате за новембар и
децембар 2016. године као и на збирне доприносе за септембар и октобар 2016. године,
-обавеза за бруто накнаде трошкова запослених, износе 7.617 КМ и односе се на бруто
накнаде за топли оброк за новембар и децембар 2016. године и накнаде за превоз на посао и
са посла за новембар и децембар 2016. године,
-обавеза из пословања у земљи, износе 32.075 КМ и то су обавезе према добављачима,
обавезе по уговору о дјелу, обавезе за накнаде за Управни одбор.
Трајни извори средстава износе 205.542 КМ.

ОБРАЗАЦ 7
Извјештај о броју и структури запослених радника према: статусу, стручној спреми,
старости, стажу, коефицијенту и полу на дан 31.12.2016. године дат је у табелама уз образац
7.
ИЗВЈЕШТАЈ О БРОЈУ И СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ
Број запослених
Просјечај број запослених на основу часова рада
Просјечан број запослених на основу стања на крају
мјесеца

Текућа година
13

Предходна година
13

13

13

Стално
запослени

3

до 5.0

4

26-30

Припавници

1

6-10

1

5.1-10.0

8

8

Висококвалификовани
радник

31-35

3

11-15

2

10.115.0

36-40

2

16-20

4

15.120.0

41-45

2

21-25

2

20.130.0

1

30.135.0

Средња стручна
спрема

2

46-50

3

26-30

Квалификовани
радник

1

51-55

1

31-35

35.140.0

56-60

1

36-40

40.1 и
више

Полуквалификовани
радник

13

Предсједник Управног одбора
______________________
Оливера Станић

У Шамцу, 15.03.2017. године
Број: 01-76/2017

1
Мушкарци

Виша стручна спрема

Неквалификовани
радник

12
Жене

12 Магистар
Висока стручна
спрема

Број
запослених

Број
запослених

до 5

Пол

Пол
запослених

Платни
коефицијент

Коефивијент

Број
запослених

Број
запослених

до 25

Стаж

1 Доктор наука

Привремено
запослени

УКУПНО:

Старост
запослених

Број
запослених

Старост

Радни стаж
запослених

Именована
лица

Стручна
спрема
запослених

Стручна спрема

Број
запослених

Статус
запослених

Статус

2
13

60 и
више

1

41 и
више
13

13

13

Директор
_________________
Вида Стајић, дипл. васп.

13

