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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији финансијских извјештаја 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Јавне установе Висока медицинска 
школа Приједор који обухватају: Преглед планираних и остварених прихода, 
примитака, расхода и издатака исказаних у главној књизи трезора на 
рачуноводственом фонду 01; Преглед прихода, примитака, расхода и издатака на 
рачуноводственим фондовима од 01 до 05; Преглед имовине, обавеза и извора са 
стањем на дан 31.12.2021. године и за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом 
смо обухватили преглед значајних трансакција, образложења уз обрасце годишњих 
финансијских извјештаја и примјену рачуноводствених политика у ревидираном 
периоду. 

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљењe са резервом, 
финансијски извјештаји Јавне установе Висока медицинска школа Приједор, 
истинито и објективно приказују, у свим материјално значајним аспектима, 
финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2021. године; прихода, 
примитака, расхода и издатака, као и извршење буџета за годину која се завршава 
на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни 
сектор важећим у Републици Српској. 

Основ за мишљење са резервом 

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике 
Српске и релевантним ISSAI стандардима ревизије 2200 – 2810. Наша одговорност 
за провођење ревизије је даље описана у пасусу Одговорност ревизора. Ревизију 
смо провели у складу са ISSAI 130 – Етичким кодексом, испунили смо наше остале 
етичке одговорности и независни смо у односу на субјекта ревизије. 

Према Правилнику о финансијском извјештавању буџетских корисника финансијске 
извјештаје Јавне установе Висока медицинска школа Приједор чине табеларни 
прегледи наведени у нашем извјештају. Усвојени оквир финансијског извјештавања 
за јавни сектор у Републици Српској подразумијева да се све трансакције, процјене 
и политике одмјеравају у односу на усаглашеност са Међународним 
рачуноводственим стандардима за јавни сектор. 

Ревизијски налази и закључци о фер и истинитој презентацији финансијских 
извјештаја Јавне установе Висока медицинска школа Приједор се ослањају на 
прописани оквир финансијског извјештавања за јавни сектор у Републици Српској. 

Због чињенице да се у предметним финансијским извјештајима не презентује 
финансијски резултат, не изражавамо мишљење о финансијском резултату за 2021. 
годину. 

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази, с обзиром на прописани оквир 
финансијског извјештавања, довољни и одговарајући да нам пруже основу за наше 
ревизијско мишљење. 

Као што је наведено под тачком 3. извјештаја:  

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године није извршен у складу 
са чланом 17. став (4) и (8) и чланом 20. и 21. став (3) Правилника о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза, јер нису сачињене пописне листе за сваку категорију 
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имовине и обавеза, попис имовине није извршен по врстама имовине, а у извјештају 
о попису имовине и обавеза није дат упоредни преглед стварног и књиговодственог 
стања пописане имовине и обавеза. 

Као што је наведено под тачкама 6.1.2.3. извјештаја:  

Финансијски расходи обрачунског карактера су потцијењени за износ од 131.372 КМ, 
а расходи по основу амортизације за износ од 39.020 КМ, јер Јавна установа Висока 
медицинска школа Приједор, приликом исправке грешке из претходне и ранијих 
година, није поступила у складу са Инструкцијом Министарства финансија број 
06.12/402-127/20 од 09.03.2020. године. 

Као што је наведено под тачком  6.2.1. извјештаја:  

Потцијењене су корекције дугорочних зајмова за износ од 16.661 КМ и краткорочних 
зајмова за износ од 2.577 КМ, а расходи обрачунског карактера су потцијењени за 
износ од 19.238 КМ, јер није извршено усклађивање вриједности имовине по основу 
обезвређивања финансијске имовине, што није у складу са чланом 61. став (6), 
чланом 67. став (5) и чланом 100. став (6) Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Потцијењена су краткорочна потраживања и остали приходи обрачунског карактера 
у најмањем износу за 223.896 КМ, јер нису евидентирана потраживања по основу 
школарине, што није у складу са чланом 71. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. 

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

Директор је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја у 
складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор, односно 
прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор важећим у 
Републици Српској. Ова одговорност обухвата: осмишљавање, примјену и 
одржавање интерних контрола које су релевантне за припрему и фер презентацију 
финансијских извјештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе 
настале усљед преваре и грешке; одговарајућа објелодањивања релевантних 
информација у образложењима уз обрасце годишњих финансијских извјештаја; 
одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених политика и рачуноводствених 
процјена које су примјерене датим околностима и надзор над процесом 
извјештавања. 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја 

Наш циљ је да стекнемо разумно увјеравање о томе да финансијски извјештаји, као 
цјелина, не садрже материјално значајне погрешне исказе узроковане преваром или 
грешком, као и да сачинимо и објавимо ревизијски извјештај, који садржи наше 
мишљење. Разумно увјеравање представља висок ниво увјеравања, али није 
гаранција да ће ревизија, која је извршена у складу са ISSAI стандардима ревизије 
увијек открити материјално значајне погрешне исказе када они постоје. 

Погрешни искази могу настати као посљедица преваре или грешке и сматрају се 
материјално значајним ако, појединачно или заједно, могу утицати на економске 
одлуке корисника које се доносе на основу финансијских извјештаја. 

Због чињенице да се ревизија проводи провјером на бази узорка и да у систему 
интерних контрола и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења, 
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене. 
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Ревизија укључује провођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о 
износима и објелодањивањима датим у финансијским извјештајима. Избор 
поступака је заснован на ревизијском просуђивању и професионалном скептицизму, 
укључујући процјену ризика материјално значајних погрешних исказа у 
финансијским извјештајима, насталих усљед преваре и грешке. Приликом процјене 
ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер 
презентацију финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака 
који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања одвојеног 
мишљења о ефективности интерних контрола. Ревизија, такође, укључује оцјену 
примијењених рачуноводствених политика утемељених на временској 
неограничености пословања и значајних процјена извршених од стране 
руководства, као и оцјену опште презентације финансијских извјештаја. 

Изјављујемо да смо поступили у складу са релевантним етичким захтјевима у вези 
са независношћу. Остварили смо комуникацију са одговорним лицима субјекта 
ревизије у вези са планираним обимом и временским распоредом ревизије и другим 
важним питањима и значајним налазима ревизије, укључујући значајне недостатке 
у систему интерних контрола који се могу идентификовати током ревизије. 

 

Бања Лука, 22.03.2022. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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II ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Извјештај о ревизији усклађености 

Мишљење са резервом 

Уз ревизију финансијских извјештаја Јавне установе Висока медицинска школа 
Приједор за 2021. годину, извршили смо ревизију усклађености активности, 
финансијских трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са 
значајним законским и другим прописима. 

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљењe са резервом, 
активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским 
извјештајима Јавне установе Висока медицинска школа за 2021. годину су, у свим 
материјалнo значајним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. 

Основ за мишљење са резервом 

Ревизију усклађености смо извршили у складу са Законом о ревизији јавног сектора 
Републике Српске и ISSAI 4000 – Стандард за ревизију усклађености. 

Вјерујемо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да 
обезбјеђују основ за наше мишљење о усклађености активности, финансијских 
трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са прописима 
којима су регулисане. 

Као што је наведено под тачком 4. извјештаја:  

Поступци јавне набавке мале вриједности који се односе на набавку рачунарске 
опреме (2.119 КМ), услуга рекламе и пропаганде (3.113 КМ), услуга штампања, 
графичке обраде, копирања и увезивања (9.483 КМ), погонског горива (904 КМ) и 
услуга осигурања возила, имовине, запослених лица и студената (2.689 КМ), нису 
проведени, што није у складу са  чланом 87. Закона о јавним набавкама. 

Након проведених процедура јавне набавке роба чија је укупна вриједност 8.023 КМ 
(ортопедских помагала и набавка сервера), нису закључени уговори, што није у 
складу са чланом 7. под а) Правилника о поступку директног споразума. 

Као што је наведено под тачком 6.1.2.2. извјештаја:  

Одредбама уговора о допунском раду и уговора о дјелу које је Јавна установа Висока 
медицинска школа Приједор закључила са наставницима и сарадницима у настави, 
није утврђена обавеза достављања мјесечних извјештаја наставника и сарадника о 
извршеним пословима, што није у складу са чланом 7. Правилника о стандардима и 
нормативима за финансирање јавних високошколских установа. Обрачун накнаде 
наставницима и сарадницима у настави са којима су закључени наведени уговори, 
вршен је на основу планираног броја часова утврђених наставним програмом и 
планом за предметну академску годину. 

Одговорност руководства за усклађеност 

Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, 
директор је, такође, одговоран да осигура да су активности, финансијске трансакције 
и информације исказане у финансијским извјештајима у складу са прописима којима 
су регулисане. 
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Одговорност ревизора за ревизију усклађености 

Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша 
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности, 
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима, у 
свим материјално значајним аспектима, у складу са прописима којима су регулисане. 
Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске 
доказе о томе да ли је пословање Јавне установе Висока медицинска школа 
Приједор за 2021. годину обухваћено према дефинисаним критеријумима, 
усклађено са законским и другим прописима. Процедуре подразумијевају процјену 
ризика од значајних неусклађености са законима и прописима који регулишу 
пословање Јавне установе Висока медицинска школа Приједор. 

 

Бања Лука, 22.03.2022. године  Главни ревизор 

  Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се директору Јавне установе Висока медицинска школа Приједор да 
обезбиједи да се: 

1) приликом пописа имовине и обавеза усаглашавају помоћне књиге основних 
средстава и исказана вриједност у главној књизи и да се пописне листе и 
извјештај о попису сачињавају у складу са чланом 17. став (4) и (8) и чланом 20. 
став (3) Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза, 
 

2) исплата отпремнине врши запосленима који испуњавају услове из члана 53. 
Посебног колективног уговора за запослене у области високог образовања и 
студентског стандарда Републике Српске, 
 

3) нематеријална произведена имовина и остали непоменути расходи 
класификују у складу са чланом 24. и 92. став (10) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике и да се расходи осигурања разграниче и класификују у складу са 
чланом 69. став (2) наведеног правилника,  

 

4) вредновање нематеријалне произведене имовине након признавања врши у 
складу са чланом 30. став 3. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, а 
потраживања по основу ненаплаћене школарине признају и евидентирају у 
складу са чланом 71. наведеног правилника и 

 

5) врши усклађивање вриједности финансијске имовине са становишта њихове 
наплативости и одговарајућа евидентирања у складу са чланом 61. став (6), 
чланом 67. став (5) и чланом 100. став (6) Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 
кориснике. 

Препоруке везане за усклађеност 

Препоручује се директору Јавне установе Висока медицинска школа Приједор да 
обезбиједи да се: 

1) у складу са Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске и другом важећом законском и подзаконском 
регулативом, донесу потребна интерна акта, а постојећа ажурирају, 

2) вођење евиденције о присуству радника на раду, врши у складу са чланом 2, 3 
и 5. Правилника о вођењу евиденција о присуству радника на раду,  

3) јавне набавке проводе у складу са чланом 87. Закона о јавним набавкама, 
чланом 2. Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора и 
чланом 7. под а) Правилника о поступку директног споразума Високе школе и 
 

4) у складу са чланом 7. Правилника о стандардима и нормативима за 
финансирање јавних високошколских установа, достављају мјесечни 
извјештаји наставника и сарадника о извршеним пословима, као основ за 
обрачун уговорене накнаде. 
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Препоручује се Управном одбору Јавне установе Висока медицинскa школa 
Приједор да: 

5) преиспита статус дугорочних и краткорочних зајмова датих запосленима и 
предузму одговарајуће активности у вези истих.   
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

 

- Закон о буџетском систему Републике Српске; 

- Закон о трезору; 

- Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2021. годину и Одлука о 
усвајању ребаланса буџета Републике Српске за 2021. годину; 

- Закон о високом образовању Републике Српске; 

- Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске, Упутство о начину и поступку успостављања и спровођења система 
финансијског управљања и контроле и Правилник о садржају извјештаја и 
начину извјештавања о систему финансијског управљања и контроле; 

- Закон о раду; 

- Закон о платама запослених у области високог образовања и студентског 
стандарда Републике Српске; 

- Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању 
инвалида, члан 26. и 27; 

- Посебни колективни уговор за запослене у области Високог образовања и 
студентског стандарда Републике Српске; 

- Закон о доприносима; 

- Закон о порезу на доходак, глава I-IV, VI, X, XII и XIII; 

- Закон о јавним набавкама; 

- Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за 
запослене у јавном сектору Републике Српске; 

- Одлука о висини накнаде за службена путовања у земљи и иностранству за 
запослене у Републици Српској; 

- Правилник о вођењу евиденција о присуству радника на раду и 

- Правилник о стандардима и нормативима за финансирање јавних 
високошколских установа. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 67/20) 
је уређена дјелатност високог образовања у Републици Српској, нивои и врсте 
високог образовања, оснивање, организација и рад високошколских установа, општа 
начела у области обезбјеђења квалитета у високом образовању, образовна, 
научноистраживачка дјелатност високошколских установа, тијела у области високог 
образовања, финансирање високошколских установа, као и друга питања од значаја 
за обављање дјелатности високог образовања. Дјелатност високог образовања 
остварује се кроз академске и струковне студије. Врста студија дефинише се и 
образлаже студијским програмом и општим актима високошколске установе. 

Наведеним законом и Правилником о стандардима и нормативима за финансирање 
јавних високошколских установа („Службени гласник Републике Српске“, број 84/14, 
38/17 и 85/21) дефинисан је начин финансирања високошколских установа.  

Високошколска установа је непрофитна организација и обавља своју дјелатност као 
јавна служба у складу са прописом којим се уређује систем јавних служби. 

Јавна установа Висока медицинска школа Приједор (у даљем тексту: Висока школа) 
основана је 1997. године, а оснивач је Влада Републике Српске. Основна функција 
Високе школе је организовање и извођење основног академског студија првог 
циклуса образовања. Висока школа има пет студијских програма (здравствена њега; 
физиотерапија; санитарно инжењерство; медицинско-лабораторијско инжењерство 
и  радне терапије). 

Органи управе Високе школе су управни одбор (орган управљања Високом школом 
има седам чланова, а чине га представници академског и административног 
особља, студената и оснивача) и Сенат (одлучује о академским питањима), а 
директор руководи, представља, заступа и одговоран је за рад Високе школе.  

Средства за рад Високе школе у 2021. години обезбијеђена су из буџета Републике, 
властитих прихода и донација. 

Финансијске трансакције, Висока школа обавља у систему Jединственог рачуна 
трезора Републике Српске и има статус буџетског корисника чија је главна књига у 
цјелости у саставу Главне књиге трезора Републике (у даљем тексту: ГКТ).  

Активности Високe школe су исказане на општем фонду 01 (буџет у ужем смислу), 
фонду 02  (фонд прихода по посебним прописима) и фонд 3 (грантови). 

На Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији Јавне установе Висока 
медицинска школа Приједор за период 01.01-31.12.2021. године, није било 
примједби. 

Препоруке дате у овом извјештају, у циљу њиховог наглашавања, болдоване 
су и писане италик словима. 

2. Провођење препорука из претходног извјештаја 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске први пут је ангажована 
на провођењу финансијске ревизије Високе школе.   

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Организација, начин рада, управљање, руковођење и друга питања везана за 
пословање Високе школе регулисани су Статутом Високе школе, Правилником о 
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унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста и Правилником о 
стицању и расподјели властитих средстава.  

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Високој 
школи који је донесен у 2018. години систематизовано је 19 радних мјеста.  За 15 
радних мјеста (са директором) систематизацијом је предвиђено 17 извршилаца, док 
за 4 радна мјеста (професоре, предаваче, асистенте и сараднике у настави) није 
систематизован тачан број извршилаца већ се попуњавање врши у складу са 
потребама наставног процеса. На дан 31.12.2021. године била су запослена 22 
извршиоца од којих је 21 по уговору на неодређено и један на одређено вријеме (до 
повратка раднице са породиљског одсуства). Од укупног броја запослених 11 лица 
је ангажовано за потребе наставног процеса (један редовни професор, три 
професора високе школе, два предавача и пет асистената). 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака 
није ажуриран и усклађен са измјенама законских и подзаконских прописа везаних 
за лична примања запослених у високом образовању које су ступиле на снагу након 
његовог доношења (називи појединих радних мјеста у наведеном правилнику нису 
усклађени са називима који су дефинисани Измјенама закона о платама запослених 
у високом образовању и студентског стандарда).    

У складу са одредбама Правилника о садржају извјештаја и начину извјештавања о 
систему финансијског управљања и контроле („Службени гласник Републике 
Српске“, број 1/22), Висока школа је сачинила годишњи извјештај, електронским 
попуњавањем обрасца Извјештај о спровођењу планираних активности о 
успостављању и развоју система финансијског управљања и контрола за 2021. 
годину са прилозима. У наведеном извјештају констатовано је да Висока школа није 
пописала и описала све пословне процесе (описани су само пословни процеси 
везани за финансијско-рачуноводствену службу), није извршена процјена ризика и 
донесена стратегија управљања ризицима. Код појединих одговора из упитника о 
самопроцјени система финансијског управљања и контрола (везаних за усвајање 
годишњих планова рада, утврђивање ризика који могу утицати на оперативне и 
циљеве кључних пословних процеса) гдје је дат потврдан одговор, извјестилац се 
позива на Програм рада Високе школе за 2021. годину који, како је већ наведено, 
није усвојен. 

Према налазима ревизије, иако су предузете одређене активности на успостављању 
система финансијског управљања и контроле, исте нису довољне да би се 
обезбиједио ефикасан систем финансијског управљања и контроле у складу са 
Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору („Службени 
гласник Републике Српске“, број 91/16) и Упутством о начину и поступку 
успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 99/17). Висока школа није дефинисала 
кључне пословне процесе и успоставила књигу пословних процеса (тачка 22. 
подтачке 3, 4 и 5. наведеног упутства) и донијела акт о управљању ризицима којим 
се уређују организациони циљеви и задаци, процјена ризика и управљање ризицима 
(члан 8. став 2. наведеног закона). 

У изјави директора, у вези са достигнутим степеном развоја система интерних 
финансијских контрола, од 14.02.2022. године о планираним мјерама за 
успостављање недостигнутог нивоа развоја система интерних финансијских 
контрола, као мјере које се планирају предузети наводе се завршетак мапе 
пословних процеса и дефинисање и процјена ризика. 

Поред наведеног у функционисању система интерних контрола утврђени су 
сљедећи недостаци: 
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- у Високој школи се не води евиденција запослених о присуству на послу, што 
није у складу са  чланом 2, 3 и 5. Правилника о вођењу евиденција о присуству 
радника на раду („Службени гласник Републике Српске“, број 40/16), 
 

- Управни одбор Високе школе није донио Програм рада за 2021. годину, што није 
у складу са чаном 51. став (4) Закона о високом образовању Републике Српске, 

 

- за кориштење службеног аутомобила не издаје се путни налог, што није у 
складу са чланом 6. Правилника о условима и начину коришћења службених 
возила, 
 

- приликом обрачуна плата Висока школа није у потпуности примјењивала Закон 
о измјенама и допунама Закона о платама запослених у области високог 
образовања и студентског стандарда, јер је за три радна мјеста признала 
коефицијенте из вишег платног разреда, 
 

- ванредним и редовним студентима Високе школе је омогућено плаћање 
школарине и трошкова администрације у пет, односно двије рате (са 
студентима се закључује уговор о студирању). Могућност плаћања школарине 
у више рата (осим уговором о студирању) није дефинисана трошковником нити 
другим интерним актом Високе школе и 
 

- интерне контроле у поступку задужења и праћења наплате школарина, 
уписнина и осталих властитих прихода су дијелом дефинисане уговорима о 
студирању, али исте нису успостављене на начин којим би се елиминисали 
ризици код наплате потраживања по основу наведених накнада (што је 
детаљније образложено под тачком 6.2.1. извјештаја). 

Попис имовине и обавеза у Високој школи на дан 31.12.2021. године није у 
потпуности организован и извршен у складу са Правилником о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза – у даљем тексту: Правилник о попису (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 45/16), јер: 

- нису усаглашене евиденције из помоћне књиге основних средстава и главне 
књиге (усаглашена је укупна вриједност нефинансијске сталне имовине, али 
нису усаглашена конта која се користе за одређене врсте имовине),  

- нису сачињене одвојене пописне листе, за сваку категорију имовине и обавеза 
која је предмет пописа, у два примјерка овјерене од стране одговорног лица 
(члан 17. став 4 и 8. Правилника о попису), а попис имовине није извршен по 
врстама имовине, 

- у извјештају о попису имовине и обавеза није дат упоредни преглед стварног и 
књиговодственог стања пописане имовине и обавеза (члан 20. став (3) 
Правилника о попису).  

Сходно наведеном и у тачкама 4, 6.1.1 и 6.1.2. извјештаја успостављени систем 
интерних контрола није функционисао на начин да је обезбиједио истинито и фер 
извјештавање и усклађеност са важећим законима и прописима. 

Препоручује се директору Високе школе да обезбиједи да се: 

- у складу са Законом о систему интерних финансијских контрола у 
јавном сектору Републике Српске и другом важећом законском и 
подзаконском регулативом, донесу потребна интерна акта, а 
постојећа ажурирају, 

- вођење евиденције о присуству радника на раду и одсуствима за сваки 
календарски мјесец чији прилог представља основ за обрачун плате 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

12 Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавне установе Висока 
медицинска школа Приједор за период 01.01-31.12.2021. године 

 

 

врши у складу са чланом 2, 3 и 5. Правилника о вођењу евиденција о 
присуству радника на раду и 

- приликом пописа имовине и обавеза усаглашавају помоћне књиге 
основних средстава и исказана вриједност у главној књизи и да се 
пописне листе и извјештај о попису сачињавају у складу са чланом 17. 
став (4) и (8) и чланом 20. став (3) Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза. 

4. Набавке 

Планом и Измjeнaмa плaнa јавних набавки за 2021. годину планиране су набавке 
укупне вриједности од 59.800 КМ без пореза на додату вриједност (у даљем тексту: 
ПДВ). За набавку рачунарске опреме (процијењена вриједност 10.000 КМ) и услуга 
штампања, графичке обраде, копирања и увезивања (процијењена вриједност 8.500 
КМ), планиране су процедуре јавних набавки путем директног споразума, иако је 
њихова процијењена вриједност већа од утврђеног разреда за наведени поступак 
јавних набавки, што није у складу са чланом 87. став (3) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 38/14). 

Према извјештају о реализацији јавних набавки, све набавке су проведене по 
поступку директног споразума укупне вриједности од 30.454 КМ (без ПДВ-а). 
Предмет набавки су услуге одржавања возила и опреме, рачунарских програма, 
лиценци и рачунара, набавке канцеларијског, компјутерског, медицинског, 
материјала за образовни процес и материјала за одржавање чистоће, горива, те 
набавку рачунарске опреме и инфраструктуре, софтвера и друго. 

Ревизијским испитивањем обухваћене су набавке вриједности од 17.373 КМ што је 
60% од вриједности укупно реализованих набавки по плану из 2021. године, а 
утврђено је:  

- након проведених процедура јавне набавке ортопедских помагала (2.530 КМ) и   
набавке сервера (5.493 КМ), нису закључени уговори, што није у складу са 
чланом 7. под а) Правилника о поступку директног споразума, 

- Уговор за одржавање рачунарског система закључен је на неодређено вријеме, 
a у уговору о набавци канцеларијског материјала није дефинисана укупна 
вриједност уговора, чиме су изостављени основни елементи уговора, 

- oдступање реализованих набавки у односу на план јавних набавки односи се 
на јавну набавку рачунарске опреме (2.119 КМ), услуга рекламе и пропаганде 
(3.113 КМ), услуга штампања, графичке обраде, копирања и увезивања (9.483 
КМ), погонског горива (904 КМ) и услуга осигурања возила, имовине, запослених 
лица и студената (2.689 КМ), за које није проведена процедура јавних набавки, 
како је прописано чланом 87. Закона о јавним набавкама и 

- на WEB страници Високе школе нису објављивани основни елементи уговора, 
што није у складу са чланом 2. Упутства о објави основних елемената уговора 
и измјена уговора („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 56/15). 

Препоручује се директору Високе школе да обезбиједи да се: 

- за додјелу уговора мале вриједности примјењују одредбе члана 
87.  Закона о јавним набавкама,  

- на WEB страници Високе школе, у складу са чланом 2. Упутства о објави 
основних елемената уговора и измјена уговора, објављују основни 
елементи уговора и   
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- у складу са чланом 7. под а) Правилника о поступку директног споразума 
Високе школе, након проведене процедуре јавне набавке са изабраним 
добављачем закључи уговор.  

5. Припрема и доношење буџета 

Одлуком о усвајању буџета Републике Српске за 2021. годину („Службени гласник 
Републике Српске“, број 131/20), Високој школи су одобрена средства у износу од 
725.200 КМ и то за расходе за лична примања (575.000 КМ), расходе по основу 
коришћења роба и услуга (149.200 КМ) и остале издатке (1.000 КМ). 

Финансијским планом за 2021. годину на фонду 02 планирана су средства у износу 
од 396.200 КМ (за расходе за лична примања од 70.800 КМ, расходе по основу 
коришћења роба и услуга од 300.400 КМ и издатке за набавку постројења и опреме 
од 25.000 КМ).    

Одлуком о усвајању ребаланса буџета Републике Српске за 2021. годину 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/21) Високој школи су одобрена 
средства у износу од 725.200 КМ (фонд 01) и то за расходе за лична примања 
(569.100 КМ), расходе по основу коришћења роба и услуга (147.600 КМ) и остале 
издатке (8.500 КМ). 

Ребалансом финансијског плана за 2021. годину на фонду 02 планирана су средства 
у износу од 400.000 КМ и то за расходе за лична примања (79.800 КМ), расходе по 
основу коришћења роба и услуга (294.200 КМ), издатке за набавку постројења и 
опреме (20.000 КМ) и издатке за нематеријалну произведену имовину (6.000 КМ).   

Након ребаланса буџета проведене су двије реалокација у износу од 14.940 КМ,  
једна по рјешењу Владе Републике Српске у износу од 13.440 КМ (фонд 01), а друга  
у оквиру Високе школе у износу од 1.500 КМ (фонд 02). 

Ревизијом нису утврђене неусклађености у односу на регулативу која дефинише 
процес припреме и доношења финансијског плана/буџета. 

6. Финансијски извјештаји 

Висока школа има статус буџетског корисника чија је главна књига у саставу ГКТ и 
према члану 46 и 47. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника 
(''Службени гласник Републике Српске“, број 15/17), сачинила је прописане обрасце 
годишњих извјештаја: Образац 2 - Преглед планираних и остварених прихода, 
примитака, расхода и издатака исказаних у ГКТ на рачуноводственом фонду 01; 
Образац 3а - Преглед прихода, примитака, расхода и издатака исказаних у ГКТ на 
рачуноводственим фондовима 01 до 05; Образац 4а - Функционална класификација 
расхода и нето издатака за нефинансијску имовину исказаних у ГКТ; Образац 5а - 
Преглед имовине, обавеза и извора исказаних у ГКТ и писано Образложење уз 
финансијске извјештаје.  

Након извршене корекције материјално значајне грешке из ранијег периода 
(објашњено у тачки 6.1.2.3 извјештаја) није извршена корекција на одговарајућим 
позицијама у обрасцу Преглед имовине, обавеза и извора исказаних у ГКТ у колони 
претходна година, што није у складу са параграфом 47 МРС ЈС 3 - Рачуноводствене 
политике, промјене рачуноводствених политика и грешке и чланом 115. Правилника 
о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 115/17 и 118/18). 
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6.1. Извјештај о извршењу буџета 

Извршење буџета за 2021. годину исказано је на рачуноводственом фонду 01 - 
општи фонд, фонду 02 - фонд прихода по посебним прописима и фонду 03 - 
грантови. 

На фонду 01 извршење буџета је исказано у износу од 723.159 КМ (текући расходи 
714.849 КМ и издаци 8.310 КМ), што je на нивоу планираних Ребалансом буџета.  

На фонду 02 извршење је исказано по основу непореских прихода у износу од 
431.445 КМ (што је 8% више у односу на планиране Ребалансом финансијског плана, 
текућих расхода (383.467 КМ) и издатака (16.207 КМ) у укупном износу од 399.674 
КМ (што је на нивоу планираних Ребалансом финансијског плана). 

На фонду 03 извршење је исказано по основу гранта у земљи у износу од 300 КМ и 
осталих некласификованих расхода од 195 КМ. 

6.1.1. Приходи и примици 

Укупни приходи и примици су исказани у износу од 481.377 КМ по основу непореских 
прихода (431.445 КМ), трансфера унутар исте јединице власти (42.240 КМ), грантова 
(300 КМ) и осталих примитака (7.392 КМ). 

Непорески приходи су исказани на фонду 02, а остварени су по основу прихода од 
школарине од 376.898 КМ и осталих прихода од 84.467 КМ (уписнине, дипломе, 
разна увјерења, наставни планови и програми и др.). На основу достављеног 
приједлога Високе школе о висини школарине, надлежно министарство је 
предложило Влади Републике Српске висину школарине, која је донијела одлуку о 
висини исте за све студијске програме за сваку академску годину. Управни одбор 
Високе школе је 13.04.2021. године донио Одлуку о усвајању трошковника за 
академску 2021/22 годину, у коме су у табеларном прегледу дефинисане цијене 
школарине, уписнине, административних трошкова и других накнада. У академској 
2021/22 години уписана су 542 студента (252 редована и 290 ванредних студената). 
Управни одбор Високе школе је у 2021. години донио Правилник о стицању и 
расподјели властитих средстава. У члану 8. наведеног Правилника наведено је да 
се сви приходи и расходи троше у складу са Програмом рада Високе школе и 
финансијским планом за текућу годину (Програм рада Високе школе за 2021. годину 
није усвојен). 

Трансфер унутар исте јединице власти односи се на трансфер надлежног 
министарства на име школарине за редовне студенте који су уписани у прву и другу 
годину студија у академској 2021/22 години. 

Примици су исказани на фонду 01 по основу накнаде плата за породиљско одсуство 
рефундиране од Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске (6.912 КМ) и 
накнаде плата за вријеме боловања радника рефундиране од Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске (480 КМ). Износ од 480 КМ не представља примитак 
јер је садржан у потраживањима која нису наплаћена чиме су примици из 
трансакција између или унутар јединица власти прецијењени.  

Приходи обрачунског карактера нису исказани, а према налазу ревизије остали 
приходи обрачунског карактера износе 223.896 КМ (детаљније објашњено у тачки 
6.2.1. извјештаја). 

6.1.2. Расходи и издаци 

Укупни расходи и издаци су исказани у износу од 991.656 КМ (на фонду 01 у износу 
од 591.787 КМ, фонду 02 од 399.674 КМ и фонду 03 од 195 КМ), од чега се на расходе 
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обрачунског карактера односи износ од 131.372 КМ који је исказан са негативним 
предзнаком. По налазу ревизије укупни расходи и издаци су потцијењени за износ 
од 189.630 КМ (објашњено у тачки 6.1.2.1. извјештаја). 

Расходи и издаци на фонду 01 односе се на расходе за лична примања (554.716 КМ), 
расходе по основу коришћења роба и услуга (160.133 КМ), остале издатке (8.310 КМ) 
и расходе обрачунског карактера (-131.372 КМ) који се не планирају у буџету. 

Расходи и издаци на фонду 02 односе се на расходе за лична примања (66.795 КМ), 
расходе по основу коришћења роба и услуга (316.672 КМ) и издатке за 
нефинансијску имовину (16.207 КМ). 

Расходи и издаци на фонду 03 односе се на расходе по основу коришћења роба и 
услуга (195 КМ). 

 Расходи за лична примања 

Расходи за лична примања исказни су у износу од 621.511 КМ, а односе се на 
расходе за бруто плате запослених од 591.460 КМ и бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених од 19.160 КМ. 

Плате, накнаде и остала лична примања запослених у Високој школи утврђене су 
Законом о платама запослених у области високог образовања и студентског 
стандарда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 11/19, 
105/19 и 49/21). 

Расходи за бруто плате запослених исказани су у оквиру фонда 01 у износу од 
553.756 КМ, а у оквиру фонда 02 у износу од 37.704 КМ.  

Исказани износ у оквиру фонда 01 односи се на расходе за основну плату након 
опорезивања (324.175 КМ), расходе за основну плату - порез на доходак (20.795 
КМ), увећање основне плате по основу радног стажа (22.628 КМ), расходе за 
увећање основне плате - порез на доходак (1.613 КМ), расходе плата за рад ноћу и 
током празника (2.907 КМ) и збирне доприносе (181.638 КМ). 

Исказани износ у оквиру фонда 02 односи се на расходе за основну плату након 
опорезивања (363 КМ), расходе за основну плату - порез на доходак (2.509 КМ), 
расходи за увећање основне плате за прековремени рад (22.583 КМ) и збирне 
доприносе (12.249 КМ). 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада исказани су у оквиру фонда 01 у износу од 960 КМ док се на фонд 02 
односи 18.200 КМ. 

Износ од 18.200 КМ у оквиру фонда 02 односи се на расходе за накнаде за превоз 
на посао и са посла (10.268 КМ), дневнице за службена путовања у земљи и 
иностранству (582 КМ), порез на доходак (133 КМ), пензијски допринос за 
добровољно пензијско осигурање на терет послодавца (3.060 КМ), остале накнаде 
(3.500 КМ) и остале доприносе за накнаде (657 КМ). 

Накнада трошкова превоза на посао и са посла у 2021. години исказане су у износу 
од 10.268 КМ, а обрачунате су у складу са Посебним колективним уговором за 
запослене у области високог образовања и студентског стандарда Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 70/19).  

У оквиру накнада трошкова превоза на посао и са посла исказан је износ од 550 КМ 
који се односи на услуге превоза студената на вјежбе у наставну базу, што није у 
складу са чланом 92. став (10) Правилника о буџетским класификацијама, садржини 
рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник 
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Републике Српске“, број 98/16,115/17 и 118/18). Наведене накнаде по суштини 
представљају остале непоменуте расходе. 

Расходи по основу дневница за службена путовања у земљи и иностранству 
исказани су у износу од 582 КМ у оквиру фонда 02.  

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) исказани су у износу од 8.990 
КМ, а односе се на отпремнину за једног извршиоца (3.990 КМ) и новчане помоћи од 
5.000 КМ (по основу смрти запосленог и члана уже породице и др.).  

Директор Високе школе је 15.07.2021. године са извршиоцем запосленим на радно 
мјесто возач - кућни мајстор закључио споразумни раскид уговора о раду због 
одласка код другог послодавца. Чланом 2. наведеног Споразума наведено је да су 
наступиле кадровске, организационе и функционалне промјене и да је престала 
потреба за радним мјестом возач - кућни мајстор на основу чега му је исплаћена 
отпремнина у износу од 3.990 КМ. Отпремнина није обрачуната у складу са чланом 
53. Посебног колективног уговора за запослене у области високог образовања и 
студентског стандарда Републике Српске и чланом 37. Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста (из 2018. године) који је био на снази 
током 2021. године, систематизовано је радно мјесто кућни мајстор - возач путничког 
возила (у вези наведеног радног мјеста није било измјена).  

Препоручује се директору Високе школе да обезбиједи да се: 

- исплата отпремнине врши запосленима који испуњавају услове из 
члана 53. Посебног колективног уговора за запослене у области 
високог образовања и студентског стандарда Републике Српске и 

- остали непоменути расходи исказују у складу са чланом 92. став (10) 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике. 

 Расходи по основу коришћења робе и услуга 

Расходи по основу коришћења роба и услуга исказани су у износу од 477.000 КМ, а 
односе се на расходе по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга (33.615 КМ), режијски материјал (6.202 КМ), материјал за 
посебне намјене (1.937 КМ), расходе текућег одржавања (1.748 КМ), расходе по 
основу путовања и смјештаја (2.403 КМ), стручних услуга (20.923 КМ) и осталих 
некласификованих расхода (410.172 КМ).   

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 
услуга исказани у оквиру фонда 01 износе 4.797 КМ, а у оквиру фонда 02 износе 
28.818 КМ. 

Наведени расходи у оквиру фонда 02 највећим дијелом се односе на расходе по 
основу утрошка електричне енергије (1.613 КМ), централног гријања (19.667 КМ), 
услуга коришћења фиксног телефона (2.407 КМ) и услуга коришћења мобилног 
телефона (1.662 КМ). 

Признавање трошкова мобилних телефона на терет Високе школе регулисано је 
Правилником о коришћењу мобилних телефона (новембар 2018. године). Чланом 3. 
наведеног Правилника дефинисана је обавеза директора да донесе рјешење којим 
ће се утврдити лица која имају право на рефундацију трошкова коришћења 
мобилних телефона са мјесечним лимитима, док је чланом 4. дефинисано да износе 
изнад дозвољеног лимита сноси сам корисник кроз обуставе на личним примањима. 
У 2022. години директор је донио интерни акт којим су одређена лица којим се 
признају трошкови мобилних телефона са утврђеним мјесечним лимитима.  
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Расходи по основу путовања и смјештаја исказани су у оквиру фонда 02, а односе 
се на расходе за смјештај и остале расходе на службеном путу у земљи (843 КМ), 
расходе по основу смјештаја и остале расходе на службеним путовањима у 
иностранству (656 КМ) и расходи по основу утрошка бензина, нафте и нафтних 
деривата (904 КМ). 

Расходи за стручне услуге у цијелости су исказани у оквиру фонда 02, а највећим 
дијелом се односе на расходе за услуге осигурања возила, имовине, запослених и 
студената (2.630 КМ), услуге штампања, графичке обраде, копирања и увезивања 
(9.484 КМ), услуге рекламе и пропаганде и односа са јавношћу (3.113 КМ) и услуге 
одржавања рачунарских програма, рачунара и лиценци (4.383 КМ). 

Осигурање имовине и лица уговорено је са „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука. 
Висока школа је цјелокупан износ фактуре исказала у оквиру расхода осигурања у 
2021. години, умјесто у оквиру разграничених расхода за рате које  доспјевају у 2022. 
години, што није у складу са чланом 69. став 2. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 
По наведеном основу расходи осигурања су прецијењени док су краткорочно 
разграничени расходи - премије осигурања потцијењени у најмањем износу од 1.571 
КМ. 

Остали некласификовани расходи исказани су на фонду 01 у износу од 155.336 КМ, 
на фонду 02 од 254.641 КМ и на фонду 03 од 195 КМ. 

Наведени расходи највећим дијелом се односе на расходe за бруто накнаде за рад 
ван радног времена у износу од 399.025 КМ (155.336 КМ у оквиру фонда 01 што је 
9% више у односу на ребалансом одобрена средства која су покривена 
реалокацијом и 243.689 КМ у оквиру фонда 02), расходе по основу доприноса за 
професионалну рехабилитацију на фонду 01 (1.035 КМ) и на фонду 02, накнаде 
члановима управних и надзорних одбора (5.134 КМ), расходе за репрезентацију и 
поклоне (1.902 КМ) и расходе по основу котизација и семинара (2.906 КМ). 

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена односе се на бруто накнаде 
по основу уговора о допунском раду и уговора о дјелу. У складу са чланом 9. и 11. 
Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских 
установа, Висока школа је са наставницима и сарадницима у настави закључила 
уговоре о допунском раду и уговоре о дјелу који су дијелом финансирани из Буџета 
Републике Српске (фонд 01), а дијелом из властитих средстава (фонд 02). Чланом 
3 и 4. наведеног правилника, дефинисани су послови наставника и сарадника у 
настави у реализацији наставног и научноистраживачког рада. Чланом 7. наведеног 
правилника дефинисано је да су послови наставника и сарадника у настави саставни 
дио наставног оптерећења, нормирају се и чине основ за обрачун плате 
достављањем мјесечних извјештаја наставника и сарадника о извршеним 
пословима. 

Одредбама уговора о допунском раду и уговора о дјелу закључених са 
наставницима и сарадницима у настави, није утврђена обавеза достављања 
мјесечних извјештаја наставника и сарадника о извршеним пословима, што није у 
складу са чланом 7. Правилника о стандардима и нормативима за финансирање 
јавних високошколских установа. Обрачун накнаде наставницима и сарадницима у 
настави са којима су закључени уговори о допунском раду и уговори о дјелу, вршен 
је на основу планираног броја часова утврђених наставним програмом и планом за 
предметну академску годину. 

На дан 31.12.2021. године по уговору о допунском раду (закључују се са 
наставницима који према наставном оптерећењу, нису ангажовани на пуно радно 
вријеме) био је ангажован 31 извршилац, а по уговору о дјелу (закључују се са 
наставницима и сарадницима у настави који немају радни ангажман) 28 извршилаца.  
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У оквиру осталих некласификованих расхода евидентиран је износ од 26.150 КМ који 
се односи на обрачунате и исплаћене трошкове превоза ангажованих наставника и 
сарадника у настави, а који су третирани као накнада трошкова превоза запосленом 
лицу. Наиме, чланом 3. тачка 4. уговора о дјелу као и чланом 3. тачка 5. уговора о 
допунском раду дефинисано је да ће се исплата превоза наведеним лицима вршити 
на основу одлуке о висини превоза за наставнике који долазе из Бања Луке, на 
основу мјесечних долазака. Долазак наставника и сарадника није документован. 
Исплата је вршена у износу од 30 КМ позивајући се на Одлуку од 03.10.2011. године 
и члан 32. став (1) тачка д) Посебног колективног уговора за запослене у области 
образовања и културе у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, 
број 17/08) који је стављен ван снаге. Чланом 18. став (2) Посебног колективног 
уговора за запослене у области високог образовања и студентског стандарда 
Републике Српске наведено је да се накнада трошкова превоза код доласка на посао 
и повратка са посла исплаћује запосленим радницима.  

Расходи за накнаде члановима Управног одбора исказани су у износу од 5.134 КМ. 
Управни одбор је 16.12.2013. године донио одлуку по којој се члановима Управног 
одбора исплаћује накнада у износу од 200 КМ за свако присуство сједници, као и 
трошкови превоза приликом доласка на сједницу. 

Препоручује се директору Високе школа да обезбиједи да се: 

- у складу са чланом 7. Правилника о стандардима и нормативима за 
финансирање јавних високошколских установа, достављају мјесечни 
извјештаји наставника и сарадника о извршеним пословима, као основ 
за обрачун уговорене накнаде и 

- у складу са чланом 69. став 2. Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, 
разграничавају расходи по основу премија осигурања. 

 Расходи обрачунског карактера 

Расходи обрачунског карактера су исказани у износу од 131.372 КМ са негативним 
предзнаком.  

Приликом редовног годишњег пописа и усклађивања стварног са књиговодственим 
стањем уочене су грешке код корекције вриједности имовине на појединим 
позицијама сталне имовине (након промјене програма за основна средства, обрачун 
амортизације у претходне двије године, за поједина основна средства је вршен у 
двоструком износу, као и за средства која су већ амортизована). Исправка грешке је 
извршена на погрешан начин тако што су уз умањење корекције вриједности 
пословних објеката, превозних средстава, медицинске и лабораторијске опреме и 
опреме за образовање, науку и културу, умањени и остали обрачунски расходи за 
износ од 131.372 КМ (наведеном корекцијом узета је у обзир  и обрачуната 
амортизација за 2021. годину која је износила 39.020 КМ). Приликом исправке 
наведене грешке, Висока школа није поступила у складу са Инструкцијом 
Министарства финансија број 06.12/402-127/20 од 09.03.2020. године, гдје је 
наведено да се исправка грешке из претходне и ранијих година у главној књизи 
трезора не врши преко конта класе 4,5,6,7,8 и 9, односно налог корекције може да 
садржи искључиво конта биланса стања (изузев конта 3312- Финансијски резултат 
текуће године), тако да се ефекат направљених корекција исказује преко конта 3311- 
Финансијски резултат ранијих година, умјесто на осталим обрачунским расходима 
обрачунског карактера (к-то 4714). Према налазу ревизије, по претходно наведеном 
основу, финансијски расходи обрачунског карактера су потцијењени за износ од 
131.372 КМ, а обрачунски расходи по основу амортизације за износ од 39.020 КМ. 
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Висока школа није извршила усклађивање вриједности финансијске имовине 
(дугорочних зајмова датих радницима), због чега су потцијењени расходи 
обрачунског карактера по основу усклађивања вриједности дугорочних и 
краткорочних зајмова датих радницима за износ од 19.238 КМ (објашњено код тачке 
6.2.1. извјештаја). 

 Издаци  

Издаци су исказани у износу од 24.517 КМ, по основу издатака за нефинансијску 
имовину (16.207 КМ) и осталих издатака (8.310 КМ). 

Издаци за нефинансијску имовину су исказани на фонду 02 по основу издатака за 
набавку опреме (10.207 КМ) и набавке нематеријалне произведене имовине - 
рачунарских програма (6.000 КМ).  

Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти исказани су на 
фонду 01, а односе се на издатке за накнаде плата и доприноса на накнаде плата за 
вријеме породиљског одсуства који се рефундирају од фонда обавезног социјалног 
осигурања у износу од 7.830 КМ и издатке за накнаде плата за вријеме боловања 
који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања у износу од 480 КМ. 

6.2. Имовина, обавезе и извори 

6.2.1. Имовина 

Укупна имовина (нефинансијска, финансијска и разграничења) на дан 31.12.2021. 
године је исказана у износу од 1.138.907 КМ бруто вриједности, 685.865 КМ исправке 
вриједности и 453.042 КМ нето вриједности. 

Нефинансијска имовина у сталним средствима (произведена стална имовина и 
непроизведена стална имовина) је исказана у износу од 387.069 КМ нето 
вриједности (бруто вриједност 1.072.934 КМ и исправка вриједности 685.856 КМ).  

Произведену сталну имовину нето вриједности од 290.215 КМ чине зграде и објекти 
и опрема.  

Зграде и објекти се односе на пословну зграду у којој је смјештенa Висока школа 
чија је исказана нето вриједност од 217.864 КМ (бруто вриједност 586.320 КМ и 
исправка вриједности 368.456 КМ). Рјешењем Владе Републике Српске, односно 
тадашњег Министарства просвјете из 1998. године, Високој школи је дат на 
коришћење монтажни школски објекат на адреси Николе Пашића 4а у Приједору. 
Висока школа је у 2007. години ангажовала овлаштеног процјенитеља који је 
извршио процјену вриједности предметног објекта и земљиште испод истог. На 
основу Елабората о утврђивању тржишне вриједности некретнина, Висока школа је 
евидентирала вриједност објекта и земљишта у своје пословне књиге. Висока школа 
од 2007. године врши обрачун амортизације наведене некретнине. 

Опрема је исказана нето вриједности од 66.351 КМ (бруто вриједност 383.760 КМ и 
исправка вриједности 317.409 КМ) коју чине аутомобил, канцеларијска опрема, 
рачунарска опрема, опрема за намјештај образовних установа, клима уређаји, 
комуникациона и друга опрема.   

Непроизведена стална имовина је исказана у износу од 96.854 КМ по основу 
земљишта и нематеријалне непроизведене имовине. 

Земљиште на којем се налази пословна зграда Високе школе исказано је у 
вриједности од 90.630 КМ. Обзиром да Висока школа не посједује власничку 
документацију везану за наведено земљиште, иста се 2007. године, захтјевом за 
одређивање земљишта које служи редовној употреби објекта, обратила Републичкој 
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управи за геодетске и имовинско правне послове (РУГИП), да се утврди пaрцела на 
којој се налази школски монтажни објекат Високе школе, ради редовне употребе 
објекта, а у сврху уписа у Земљишне књиге. Наведени захтјев је Рјешењем РУГИП-
а из исте године одбијен уз образложење да за предметни објекат, према важећем 
планском документу, није формирана одговарајућа грађевинска парцела, јер објекат 
има статус привремене грађевине, односно у овом случају се ради о неизграђеном 
грађевинском земљишту на којем се налази привремени монтажни школски објекат. 

Нематеријална непроизведена имовина односи се на лиценце (3.298 КМ) и на 
рачунарски програм (2.926 КМ). Рачунарски програм је погрешно класификован у 
оквиру нематеријалне непроизведене имовине умјесто на нематеријалној 
произведеној имовини, што није у складу са чланом 24. Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 
По наведеном основу прецијењена је позиција нематеријалне непроизведене 
имовине за 2.926 КМ, а потцијењена нематеријална произведена имовина. Висока 
школа није вршила обрачун амортизације нематеријалне произведене имовине 
(рачунарски програм), што није у складу са чланом 30. став 3. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 

Дугорочна финансијска имовина и разграничења исказана је у износу од 16.661 
КМ, а односи се на дугорочни зајам дат запосленом лицу, за рјешавање стамбеног 
питања. 

Наведени зајам се односи на ранији период и за исти није извршено усклађивање 
вриједности имовине по основу обезвређивања финансијске имовине, што није у 
складу са чланом 61. став (6) и чланом 100. став (6), Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 
За наведени износ прецијењена је нето вриједност дугорочних зајмова, а 
потцијењена корекција дугорочних зајмова, као и расходи обрачунског карактера по 
основу усклађивања вриједности дугорочних зајмова. 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења исказани су у износу од 
49.312 КМ, а односе се на краткорочне зајмове (3.900 КМ), дугорочне зајмове који 
доспјевају до годину дана (877 КМ), краткорочна разграничења (899 КМ) и 
краткорочну финансијску имовину и разграничења из трансакција са другим 
јединицама власти (1.396 КМ) и унутар исте јединице власти (42.240 КМ).  

За дио вриједности краткорочних зајмова у износу од 1.700 КМ није утврђен основ 
пласмана јер не постоји валидна документација, а дугорочни зајмови који 
доспијевају до годину дана односе се на зајам који је дат радници за рјешавање 
стамбеног питања. За исте није извршено усклађивање по основу обезвређења, што 
није у складу са чланом 67. став (5) и чланом 100. став (6), Правилника о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике. 
По наведеном основу, за износ од 2.577 КМ, прецијењена је нето вриједност 
краткорочне финансијске имовине, а потцијењена корекција краткорочних зајмова и 
расходи обрачунског карактера по основу усклађивања вриједности краткорочних 
зајмова. 

Краткорочна потраживања нису исказана, а иста према налазу ревизије износе 
223.896 КМ. Накнаде (школарина и др.) које студенти плаћају током школовања 
дефинисане су чланом 123. Закона о високом образовању, а на основу члана 68. 
став (2) наведеног закона Висока школе је са уписаним судентима, за сваку 
академску годину закључивала уговоре о студирању у којима је, између осталог, 
уговорено плаћање школарине у више рата. У Високој школи се не води помоћна 
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евиденција потраживања по основу школарине и иста нису призната и 
евидентирана, што није у складу са чланом 71. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске 
кориснике. Према налазу ревизије, по наведеном основу, потцијењена су 
краткорочна потраживања у најмањем износу за 223.896 КМ, за колико су 
потцијењени и остали приходи обрачунског карактера. 

Краткорочна разграничења се односе на разграничења по основу неизмирених 
обавеза за накнаде плата и доприноса на накнаде плата за вријеме родитељског 
одсуства које се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања. По 
налазу ревизије краткорочна разграничења - премије осигурања су потцијењена у 
најмањем износу од 1.571 КМ (објашњено у тачки 6.1.2.2. извјештаја). 

Краткорочна финансијска имовина из трансакција унутар исте јединице власти 
односи се на потраживања по основу трансфера унутар исте јединице власти 
(средства одобрена Буџетом Републике Српске за финансирање школарине за 
редовне студенте уписане први пут у први циклус студија академске 2021/22  
године). 

Препоручује се директору Високе школе да обезбиједи да се: 

- вредновање нематеријалне произведене имовине након признавања 
врши у складу са чланом 30. став 3. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике и да се иста класификује у складу са чланом 24. 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике, 

- потраживања по основу ненаплаћене школарине признају и 
евидентирају у складу са чланом 71. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике и 

- врши усклађивање вриједности финансијске имовине са становишта 
њихове наплативости и одговарајућа евидентирања у складу са  
чланом 61. став (6), чланом 67. став (5) и чланом 100. став (6), 
Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике. 

Препоручује се Управном одбору Високе школе да преиспита статус 
дугорочних и краткорочних зајмова датих запосленима и предузму 
одговарајуће активности у вези истих.   

6.2.2. Обавезе 

Обавезе и разграничења Високе школе на дан 31.12.2021. године су исказане у 
укупном износу од 107.321 КМ по основу краткорочних обавеза. 

Краткорочне обавезе су исказане по основу обавеза за лична примања запослених 
(58.967 КМ) и обавеза из пословања (48.354 КМ).  

Обавезе за лична примања запослених се односе на обавезе за бруто плате 
запослених за децембар 2021. године (57.406 КМ) и обавезе за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада (1.561 КМ). 

Обавезе из пословања су исказане по основу обавеза према добављачима (6.555 
КМ), обавеза према физичким лицима (41.692 КМ) и обавеза за порезе и доприносе  
на терет послодавца  у земљи (107 КМ). 

До датума израде финансијских извјештаја 28.02.2022. године, у цијелости су 
измирене обавезе исказане на дан 31.12.2021. године.   
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6.2.3. Извори и промјене на нето имовини 

На дан 31.12.2021. године Висока школа није имала пословне трансакције које се 
евидентирају у оквиру позиције трајних извора средстава.  

6.3. Ванбилансна евиденција 

Висока школа није имала пословне догађаје који захтијевају третман ванбилансне 
евиденције. 

6.4. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

У Образложењима уз финансијске извјештаје је наведено да Висока школа нема 
активности које би за посљедицу могле имати потенцијалну имовину и потенцијалне 
обавезе.  

6.5. Образложења уз финансијске извјештаје  

Уз финансијске извјештаје су сачињена и писана Образложења, која пружају 
неопходне опште податке о Високој школи, примијењеним прописима за израду 
годишњег обрачуна, рачуноводственој основи и примијењеним рачуноводственим 
политикама, као и дио додатних појашњења појединих позиција у финансијским 
извјештајима, према члану 46. Правилника о финансијском извјештавању буџетских 
корисника и захтјевима МРС ЈС 1 - Презентација финансијских извјештаја и других 
релевантних међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор. 

Ревизијски тим 

Божидар Кувеља, с.р.  

Сњежана Тубић, с.р. 
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