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УВОД
Државна ревизорска институција издала је Извештај о ревизији сврсисходности
пословања
„Материјална
подршка
као
мера
смањења
сиромаштва”,
број: 400-1095/2019-05/42 од 13. новембра 2019. годинe, у којем је навела закључке и
налазе.
С обзиром да све откривене несврсисходности нису биле отклоњене у току
ревизије, Институција је од Центра за социјални рад „Свети Сава” Ниш, Ниш,
захтевала достављање одазивног извештаја.
1

Субјект ревизије је доставио Одазивни извештај број: 01-253 од 7. фебруара
2020. године који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије –
Центра за социјални рад „Свети Сава” Ниш, Ниш.
У одазивном извештају приказане су мере исправљања утврђених
несврсисходности.У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и
оценили његову веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
1. приказујемо несврсисходности које су обелодањене у извештају о ревизији за
које је захтевано предузимање мера исправљања,
2. резимирамо предузете мере исправљања и
3. дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у
одазивном извештају, задовољавајуће.
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НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
2.1

ЗАКЉУЧАК 2. Центри за социјални рад-субјекти ревизије и Национална
служба за запошљавање делимично су предузимали активности у циљу
социјалне укључености радно способних корисника новчане социјалне
помоћи

2.1.1 НАЛАЗ: Центри за социјални рад-субјекти ревизије нису у довољној
мери предузимали активности на социјалном укључивању радно
способних корисника новчане социјалне помоћи
2.1.1.1 Опис несврсисходности
Центар за социјални рад са корисником закључује индивидуални план
активације и упућује корисника упутом код носиоца појединих активности са којим
има закључен Протокол о сарадњи. Уколико изостане закључивање индивидуалног
плана активације и достављање упута, нема ни реализације протокола, а самим тим ни
социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи. Центар за социјални рад
„Свети Сава” Ниш није предузимао активности на социјалном укључивању корисника
новчане социјалне помоћи.
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
Центру за социјални рад „Свети Сава” Ниш дата је препорука да анализира
потребе, потенцијале и ограничења радно способних корисника новчане социјалне
помоћи, одреди приоритете и у складу са споразумом о индивидуалном плану
активације врши социјално укључивање (приоритет 31).
По препоруци, у Одазивном извештају Центар за социјални рад „Свети Сава”
Ниш је обавестио Државну ревизорску институцију да је до дана подношења
одазивног извештаја ради отклањања несврсисходности предузео следеће мере и
активности:
-Извршио истраживање структуре корисника новчане социјалне помоћи на
територији града Ниша. На основу добијених података из истраживања закључили су
да је: више од половине корисника који су обухваћени истраживањем, радно способна
лица; више од половине корисника новчане социјалне помоћи који су обухваћени
истраживањем, завршило је основну или средњу школу; највећи број корисника
новчане социјалне помоћи који су обухваћени истраживањем, је млађе или средње
доби. Остваривање права на новчану социјалну помоћ је само привремено решење
материјалног статуса, док им је превасходно неопходно оснаживање у правцу
осамостаљивања и активног укључивања у животну средину. Такође је закључено да је
великом броју радно способних корисника неопходна додатна подршка и у области
образовања, различитих преквалификација, дошколовавања у циљу стицања потребних
знања за материјално осамостаљивање и активно укључивање у живот заједнице.
Као доказ о предузетим мерама, Центар за социјални рад „Свети Сава” Ниш је
доставио Истраживање структуре корисника новчане социјалне помоћи на територији
града Ниша 2019/2020. године.

1

Приоритет 3 означава несврсисходности које је могуће отклонити у року од једне до три године
односно препоруке по којима је потребно поступити у року од једне до три године.
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Центар за социјални рад „Свети Сава” Ниш је доставио Акциони план и
обавестио Државну ревизорску институцију да ће ради отклањања несврсисходности
или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању,
предузети следеће мере и активности:
-Формираће Радно тело за координацију активности на отклањању
несврсисходности, сачињено од представника центра за социјални рад и националне
службе за запошљавање са кварталном динамиком и евалуацијом.
-Промовисаће програм преквалификације и програм самозапошљавања међу
радно способним корисницима НСП и индивидуални приступ корисницима.
2.1.1.3 Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у
виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети
мере исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
2.1.2 НАЛАЗ: Центри за социјални рад-субјекти ревизије су делимично
вршили процену социо-економског стања радно способних корисника
новчане социјалне помоћи
2.1.2.1 Опис несврсисходности
Као основ за остваривање права на новчану социјалну помоћ стручни радник
центра за социјални рад доноси налаз и мишљење којим се утврђује социо-економски
статус породице. Стручни радници Центра за социјални рад „Свети Сава” Ниш у 84%
прегледаних предмета, oдлучујући о праву на новчану социјалну помоћ, процену
потреба и стања корисника су вршили на основу увида у документацију и изјаве
странке, а не теренске посете, због чега нису имали потпуни увид у стварно социоекономско стање корисника.
2.1.2.2 Исказане мере исправљања
Центру за социјални рад „Свети Сава” Ниш дата је препорука да у оквиру
расположивих ресурса организује послове на начин да повећа теренски обилазак
приликом процене социо-економског стања радно способних корисника новчане
социјалне помоћи (приоритет 22).
По препоруци, у Одазивном извештају Центар за социјални рад „Свети Сава”
Ниш је обавестио Државну ревизорску институцију да су до подношења одазивног
извештаја ради отклањања несврсисходности предузете следеће мере и активности:
- ВД директора центра је дао налог руководиоцима службе да сви стручни
радници на пословима новчане социјалне помоћи ставе акценат на теренским
обиласцима и да врше увид на лицу места за радно способне кориснике новчане
социјалне помоћи.

2

Приоритет 2 означава несврсисходности које је могуће отклонити у року до годину дана односно
препоруке по којима је потребно поступити у року до годину дана.
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Као доказ о предузетим мерама, Центар за социјални рад „Свети Сава” Ниш је
доставио Налог в.д. директора центра број: 01-163 од 23. јануара 2020. године са
потписима руководиоца службе као доказ да су упознати са датим налогом.
Центар за социјални рад „Свети Сава” Ниш је доставио Акциони план и
обавестио Државну ревизорску институцију да ће ради отклањања несврсисходности
или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем пословању
предузети следеће мере и активности:
- сваки радник на новчаној социјалној помоћи направиће квартални оперативни
план обиласка корисника новчане социјалне помоћи;
- сваки радник ће посебно водити евиденцију о теренским обиласцима и
квартално достављати извештаје руководиоцу који ће синтетизовати податке и
доставити их директору;
- колегијум службе ће квартално разматрати синтетизоване извештаје,
анализирати и предузимати адекватне мере.
2.1.2.3 Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у
виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети
мере исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
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МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА

Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили
смо да је одазивни извештај, које је потписало и печатом оверило одговорно лице
субјекта ревизије, веродостојан.
Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и
достављене документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да
можемо изрећи мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је
поднео Центар за социјални рад „Свети Сава” Ниш, Ниш задовољавајуће.
Напомена:
У складу са одредбама члана 37. Закона о Државној ревизорској институцији, а
након истека рокова исказаним у одазивном извештају, потребно је да обавештавате
Државну ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањањау
откривених несврсисходности према роковима из одазивног извештаја и доставите
одговарајуће доказе.
По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте
остварене након спровођења препорука и отклањања откривених несврсисходности.
У ове ефекте, укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама
и активностима из одазивног извештаја.
Генерални државни ревизор
______________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
9. март 2020. године
Достављено:
- Субјекту ревизије и
- Архиви
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