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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Предмет 

Предмет овог ревизијског ангажмана је провјера провођења препорука датих у 
Извјештају о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Дом 
здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица за период 01.01-31.12.2019. година (број: 
РВ044-20) и документације која поткрепљује проведеност препорука кроз независни 
ангажман ради пружања увјеравања ограниченог степена о статусу препорука датих 
у ревизијском извјештају. 

Одговорност руководства за провођење препорука 

Директор је одговоран за припрему програма провођења датих препорука, за 
провођење датих препорука и извјештавање о проведеним препорукама.  

Одговорност ревизора 

Наша одговорност је да изразимо закључак о увјеравању ограниченог степена на 
основу проведених активности које поткрепљују извјештај о провођењу препорука. 
Провјеру статуса датих препорука смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног 
сектора Републике Српске, ISAE 3000 - Aнгажовања на основу којих се пружа 
увјеравање, којa не спадаjу у ревизију или преглед финансијских информација и ISSAI 
стандардима ревизије релевантним за овај ангажман. Овим стандардима се налаже 
да поступамо у складу са етичким захтјевима и да ангажман увјеравања планирамо и 
извршимо на начин који омогућава да се, у ограниченом степену, увјеримо у статус 
датих препорука, односно да ли су дате препоруке проведене у складу са 
очекивањима извршене ревизије. 

Ангажман ради пружања увјеравања ограниченог степена укључује провођење 
поступака у циљу прибављања довољних и адекватних ревизијских доказа о томе да 
су препоруке проведене на начин како је то ревизор препоручио. То подразумијева да 
нисмо вршили ревизију активности, трансакција и стања билансних позиција текуће 
године како би се увјерили да исте или сличне грешке, неправилности и 
неусклађености нису поновљене, већ смо се фокусирали на књиговодствену 
документацију и изјаве који подржавају извјештај о провођењу препорука датих за 
2019. годину. Избор поступака провјере је заснован на просуђивању, укључујући 
процјену ризика материјално погрешних информација у извјештају о провођењу датих 
препорука. Приликом процјене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су 
релевантне за праћење провођења препорука датих од ревизора јавног сектора у 
циљу осмишљавања поступака који су одговарајући у датим околностима.  

Сматрамо да су прибављени докази, с обзиром на увјеравања ограниченог степена, 
довољни и одговарајући и да подржавају закључке дате у извјештају. 

Основ за закључак са резервом  

Као што је наведено под тачкама 2.2. и 2.3. извјештаја: 

Јавна здравственa установa Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица је од 
укупно 9 препорука које су дате у Извјештају о проведеној финансијској ревизији за 
2019. годину, дјелимично провела три препоруке и двије препоруке није провела. 

Дјелимично су проведене препоруке које се односе на попис имовине и обавеза, 
објелодањивање информација у напоменама уз финансијске извјештаје у складу са 
захтјевима Међународних рачуноводствених стандарда и Међународних стандарда 
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финансијског извјештавања и доношење интерних аката (одлука) којимa се 
дефинише коришћење службених телефона, висина и право на трошкове 
репрезентације и норматив просјечне потрошње горива. 

Нису проведене препоруке које се односе на провођење јавних набавки у складу са 
Законом о јавним набавкама и закључивање уговора о дјелу у складу са Законом о 
раду. 

Закључак са резервом 

На основу извршене провјере провођења препорука датих у Извјештају о проведеној 
финансијској ревизији Јавне здравствене установе Дом здравља „Козма и Дамјан“ 
Козарска Дубица за 2019. годину и документације која поткрепљује проведеност 
препорука, осим за наведено у пасусу Основ за закључак са резервом, нисмо уочили 
ништа што би нас навело на увјерење да остале препоруке нису проведене. 

  

Главни ревизор 

Јово Радукић, с.р.  

 

Бања Лука, 15.11.2022. године 
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II ИЗВЈЕШТАЈ О СТАТУСУ ПРЕПОРУКА ДАТИХ ПРИЛИКОМ 
ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 
ДОМ ЗДРАВЉА „КОЗМА И ДАМЈАН“ КОЗАРСКА ДУБИЦА ЗА 
2019.  ГОДИНУ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске (у даљем тексту: Главна 
служба за ревизију) извршила је финансијску ревизију Јавне здравствене установе 
Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица за 2019. годину и у ревизијском 
извјештају број: РВ044-20 од 19.06.2020. године изразила мишљење са резервом за 
финансијске извјештаје и мишљење са резервом за усклађеност. 

Приликом наведене ревизије дате су препоруке за финансијске извјештаје, да се: 

1) попис имовине и обавеза врши у складу са одредбама Правилника о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза; 

2) евидентирање расхода, губитка изнад висине капитала, губитка до висине 
капитала, ревалоризационих резерви и ванбилансне активе и пасиве врши у 
складу са одредбама Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном 
оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, а 
трошкови новчаних помоћи запосленима и осталих личних примања евидентирају 
на обрачунској основи у складу са чланом 33. став (6) наведеног правилника; 

3) преправка упоредних података приликом исправке материјално значајне 
грешке у финансијским извјештајима врши у складу са захтјевима МРС 8 - 
Рачуноводствене политике, промјене рачуноводствених процјена и грешке; 

4) Биланс новчаних токова сачињава у складу са одредбама Правилника о 
садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, 
задруге, друга правна лица и предузетнике и 

5) у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањују информације у складу 
са захтјевима Међународних рачуноводствених стандарда и Међународних 
стандарда финансијског извјештавања. 

За усклађеност препоручено је да се: 

1) донесу или ускладе интерна акта сходно одредбама Закона о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и у складу са другом 
важећом законском и подзаконском регулативом; 

2) набавке проводе у складу са чланом 6. Закона о јавним набавкама; 
3) на јубиларне награде обрачунавају порез на доходак и доприноси у складу са Законом 

о порезу на доходак и Законом о доприносима и коефицијенти за обрачун плата 
ускладе са Законом о платама запослених лица у јавним установама у области 
здравства Републике Српске и  

4) уговори o дјелу закључују у складу са чланом 205. Закона о раду. 

2. Провођење препорука из предметног извјештаја 

Јавна здравствена установа Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица (у 
даљем тексту: Дом здравља) доставиo је Главној служби за ревизију Одговор о 
активностима на отклањању неправилности утврђених у Извјештају о проведеној 
финансијској ревизији Јавне здравствене установе Дом здравља „Козма и Дамјан“ 
Козарска Дубица за период 01.01-31.12.2019. године, у року дужем од 60 дана од 
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датума достављања извјештаја што није у складу са чланом 21. став (3) Закона о 
ревизији јавног сектора Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 98/05 и 20/14). 

Извјештај о проведеним активностима на отклањању неправилности утврђених у 
извјештају о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Дом 
здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица за период 01.01-31.12.2019. године 
достављен је током провјере статуса препорука. 

На Нацрт извјештаја о статусу препорука датих приликом финансијске ревизије Јавне 
здравствене установе Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица за 2019. 
годину, није било примједби.  

2.1. Проведене препоруке 

На основу провјере презентоване књиговодствене и друге пратеће документације и 
предузетих мјера (или датих образложења одговорних особа) за провођење 
препорука стекли смо увјерење да је Дом здравља провео три препоруке за 
финансијске извјештаје које су дате под редним бројем 2, 3 и 4 и једну препоруку за 
усклађеност под редним бројем 3. 

Препорука број 2 за финансијске извјештаје  

Дом здравља је у 2021. години евидентирао бруто трошкове накнада по основу уговора 
о дјелу, трошкове новчаних помоћи запосленима и осталих личних примања на обрачунској 
основи и трошкове материјала за израду учинака у складу са чланом 43. став (1. и 9.),  
чланом 33. став (6) и чланом 39. став (3) Правилника о контном оквиру и садржини рачуна 
у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 106/15). Такође, губитак изнад висине 
капитала и вриједност државног капитала исказани су у складу са чланом 21. и 22. 
поменутог правилника. У току вршења провјере статуса препорука Дом здравља је, у 
складу са чланом 62. и 63. наведеног Правилника, извршио евидентирање позиција 
ванбилансне активе и ванбилансне пасиве. 

Дио препоруке дате за евидентирање ревалоризационих резерви (члан 25.) и губитка 
до висине капитала (члан 27.) није актуелан јер је у плану да се изврши процјене 
вриједности опреме до краја 2022. године и формирају ревалоризационе резерве по 
том  основу. 

Препорука број 3 за финансијске извјештаје  

У вези дате препоруке, Дом здравља у 2021. години није имао исправке материјално 
значајних грешака у финансијским извјештајима које би захтијевале преправке 
упоредних података у складу са захтјевима МРС 8 – Рачуноводствене политике, 
промјене рачуноводствених процјена и грешке. 

Препорука број 4 за финансијске извјештаје 

У вези дате препоруке, Дом здравља је сачинио образац Биланс токова готовине за 
2021. годину у којем приливи и одливи по основу полога пазара нису укључени у 
новчани ток, што је у складу са одредбама Правилника о садржини и форми образаца 
финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
предузетнике („Службени гласник Републике Српске“, број 63/16).  Tакође, куповина 
опреме исказана је у оквиру одлива готовине из активности инвестирања у складу са 
чланом 14. став (4) истог правилника.  
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Препорука број 3 за усклађеност 

Дом здравља је током 2020. године (у 2021. годину није било исплата) вршио обрачун 
пореза на доходак и доприноса на исплаћене јубиларне награде у складу са Законом 
о порезу на доходак („Службени  гласник Републике Српске“, број 60/15, 5/16, 66/18, 
105/19, 123/20 и 49/21) и Законом о доприносима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 114/17, 112/19 и 49/21). Такође, за радна мјеста благајника и 
административног радника фактуриста - складиштар извршено је кориговање 
коефицијената и усклађивање са коефицијентима дефинисаним Законом о платама 
запослених  лица у јавним установама у области здравства Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 66/18 и 49/21).  

2.2. Дјелимично проведене препоруке 

На основу провјере презентоване књиговодствене и друге пратеће документације и 
предузетих мјера (или датих образложења одговорних особа) за провођење 
препорука стекли смо увјерење да су дјелимично проведене двије препоруке за 
финансијске извјештаје под редним бројем 1 и 5 и једна препорука дата за 
усклађеност под редним бројем 1. 

Препорука број 1 за финансијске извјештаје  

Дом здравља је препоруку дату за попис имовине и обавеза у 2021. годину провео у 
дијелу који се односи на именовање предсједника Централне пописне комисије, јер је 
за предсједника именовано лице које обавља административне послове што је у 
складу са чланом 14. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“, број 45/16 и 113/21). 

Пописне листе по извршеном попису нису прије преузимања података из 
књиговодства овјерене од стране овлашћеног лица, нису сачињене пописне листе 
које садрже стање по попису, књиговодствено стање и разлике између истих, нису 
садржани подаци у извјештају о попису који је сачинила Централна пописна комисија 
о стручној и професионалној квалификацији, као и радном ангажману лица 
ангажованих на попису, упоредном прегледу стварног и књиговодственог стања 
имовине и обавеза и прегледу количинских и вриједносних разлика између стварног 
и књиговодственог стања, нити је Извјештај о попису благовремено достављен 
надлежном органу. Наведено није у складу са чланом 17. став (8), чланом 18. и 20. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и обавеза. 

Препорука број 5 за финансијске извјештаје  

У вези дате препоруке, Дом здравља је уз финансијскe извјештајe за 2021. годину 
сачинио Напомене за период 01.01-31.12.2021. године, које пружају информације о 
Дому здравља и примијењеним прописима за израду годишњег обрачуна, али исте 

у потпуности не задовољавају захтјеве појединих Међународних рачуноводствених 
стандарда и Међународних стандарда финансијског извјештавања (МРС 1 - 
Презентација финансијских извјештаја, параграф 17.б и 113.) и МРС 16 - 
Некретнине, постројења и опрема (параграф 73. а, б, ц, д и 79. б).  

Препорука је проведена у дијелу који се односи на објелодањивања о доспјећу 
обавеза по дугорочном зајму у складу са захтјевима МРС ЈС 1 - Презентација 
финансијских извјештаја (параграф 61.).  

Препорука није проведена у дијелу који се односи на објелодањивања релевантних, 
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поузданих и разумљивих информација, информација о токовима готовине 
презентованих на систематичан начин, информација које се односе на основе за 
мјерење, коришћене за одређивање бруто књиговодствене вриједности, коришћене 
методе амортизације, усклађивање књиговодствене вриједности на почетку и на 

крају периода које показују сва повећања и смањења, као и структуру сталних 
средстава  која се и даље користе, али им је књиговодствена вриједност нула. 

Препорука број 1 за усклађеност 

У вези дате препоруке, Дом здравља je 18.01.2021. године донио интерне акте 
(одлуке) којим се уређују питања од значаја за успостављање и функционисање 
система књиговодства и рачуноводства у складу са чланом 7. Закона о рачуноводству 
и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15 и 
78/20). Одлуке се односе на коришћење службених телефона, висину и право на 
трошкове репрезентације и норматив просјечне потрошње горива. 

Дом здравља није у складу са Упутством о начину и поступку спровођења 
финансијског управљања и контроле („Службени гласник Републике Српске“, број 
99/17) дефинисао кључне пословне процесе и успоставио књигу пословних процеса 
(тачка 22. под 3, 4 и 5. Упутства). Такође, није донесен акт о управљању ризицима 
којим се уређују организациони циљеви и задаци, процјена ризика и управљање 
ризицима у складу са чланом 8. став (2) Закона о систему интерних финансијских 
контрола у јавном сектору Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 91/16). Такође, нису дефинисане процедуре наплате средстава од извршених 
услуга корисницима здравствене заштите (партиципација и други видови услуга).   

2.3. Нереализоване препоруке 

На основу провјере презентоване књиговодствене и друге пратеће документације и 
предузетих мјера (или датих образложења одговорних особа) за провођење 
препорука стекли смо увјерење да Дом здравља није провео двије препоруке за 
усклађеност под редним бројем 2 и 4. 

Препорука број 2 за усклађеност   

У вези дате препоруке, Дом здравља је у 2021. години извршио набавке роба и услуга 
у износу 71.122 КМ (са ПДВ-ом) и то набавке огревног дрвета (24.464 КМ), услуга 
превоза пацијената на дијализу (38.839 КМ), компјутерске опреме (3.331 КМ) и 
одржавање возила (4.488 КМ) без провођења процедура јавних набавки, што није у 
складу са чланом 6. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 38/14) којим је дефинисано да је уговорни орган дужан да додјељује 
уговоре о јавној набавци робе, услуга и радова примјењујући поступке дефинисане 
наведеним законом и подзаконским актима.  

Препорука број 4 за усклађеност 

У вези дате препоруке, Дом здравља је у 2021. години за послове медицинског 
техничара, медицинске сестре, возача, чистачице, закључивао уговоре о дјелу иако 
су наведена радна мјеста систематизована Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста (број 02-656/14 од 28.10.2014. године и измјенама и 
допунама наведеног правилника, новембар 2015. године и август 2017. године), што 
није у складу са чланом 205. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, 
број 1/16, 66/18 и 91/21) којим је дефинисано да се уговори о дјелу закључују са 
лицима за послове који су ван дјелатности послодавца.  
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3. Закључак 

Дом здравља је доставио Главној служби за ревизију Одговор о активностима на 
отклањању неправилности утврђених у Извјештају о проведеној финансијској 
ревизији Јавне здравствене установе Дом здравља „Козма и Дамјан“ Козарска Дубица 
за период 01.01-31.12.2019. године, у року дужем од 60 дана од датума достављања 
извјештаја што није у складу са чланом 21. став (3) Закона о ревизији јавног сектора 
Републике Српске. 

На основу испитане књиговодствене и друге пратеће документације и датих 
образложења одговорних лица, закључили смо да је Дом здравља од укупно 9 датих 
препорука провео четири препоруке, дјелимично је провео три препоруке, а двије 
препоруке нису проведене.  

 

Ревизијски тим 

Сњежана Тубић,с.р.  

Владимир Граховац,с.р.  
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