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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Мишљење са резервом 

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Јавне здравствене установе Завод 
за медицину рада и спорта Републике Српске, који обухватају: Биланс стања – 
Извјештај о финансијском положају са стањем на дан 31. децембар 2021. године; 
Биланс успјеха – Извјештај о укупном резултату у периоду и Биланс токова готовине 
– Извјештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан. Ревизијом 
смо обухватили преглед значајних трансакција, објашњавајућих напомена и примјену 
рачуноводствених политика у ревидираном периоду.  

По нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљењe са резервом, 
финансијски извјештаји Јавне здравствене установе Завод за медицину рада и 
спорта Републике Српске, истинито и објективно приказују, у свим материјалним 
аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2021. године, 
финансијску успјешност, токове готовине и промјене на капиталу за годину која се 
завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања. 

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 детаљније је 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. 

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази, с обзиром на прописани оквир 
финансијског извјештавања довољни и одговарајући и да обезбјеђују основ за наше 
ревизијско мишљење о финансијском стању имовине, обавеза и извора.  

Као што је наведено под тачком 3. извјештаја:  

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године није организован и 
извршен у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза, јер за дио 
имовине и обавеза није извршeно утврђивање стварног стања, материјал исказан у 
ванбилансној евиденцији није пописан, а Извјештај о попису не садржи упоредни 
преглед стварног и књиговодственог стања пописане имовине. 

Као што је наведено под тачком 6.1.1. извјештаја:  

Остали пословни приходи исказани су мање за 142.945 КМ због евидентирања 
донације материјала у оквиру ванбилансне евиденције, за колико су истовремено 
трошкови режијског материјала исказани мање (за утрошак истог), а материјал и 
разграничени приходи и примљене донације мање за 18.135 КМ, по основу стања 
материјала у складишту, за колико је вриједност ванбилансне евиденције исказана 
више, што није у складу са чланом 8. став (10), 37. став (5), 39. став (3), 53. став (4), 
62. и 63. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике и МРС 20 - 
Рачуноводствено обухватање државних давања и објелодањивање државне 
помоћи. 

Као што је наведено под тачком 6.1.2. извјештаја:  

Остали лични расходи исказани су у већем износу за 268.954 КМ због евидентирања 
накнада физичким лицима ангажованим по уговорима о дјелу који имају карактер 
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трошкова производних услуга у износу од 243.869 КМ, а у износу од 25.085 КМ 
односе се на нематеријалне трошкове, чиме су поменути трошкови исказани мање 
за наведене износе, што није у складу са чланом 41. став (1) и 43. став (9) 
Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике.  

Као што је наведено под тачком 6.3. извјештаја:  

Приливи и одливи готовине из пословних активности исказани су мање за 113.217 
КМ, јер у остале приливе нису укључена наплаћена потраживања по основу 
рефундације боловања и преплаћених осталих пореза и доприноса, док у остале 
одливе нису укључени одливи по основу измирених обавеза за остале порезе, 
доприносе и друге дажбине, по основу трошкова платног промета, чланарина, такси 
и издатака за хуманитарне и културне намјене евидентирани на готовинској основи, 
што није у складу са МРС 7- Извјештај о токовима готовине (параграф 10) и 
Правилником о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. 

Као што је наведено под тачком 6.6. извјештаја:  

Напомене уз финансијске извјештаје не садрже додатне информације сходно 
захтјевима МРС 1 - Презентација финансијских извјештаја. 

Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз финансијски извјештај објелодањено је да су финансијски 
извјештаји Јавне здравствене установе Завод за медицину рада и спорта Републике 
Српске састављени у складу са начелом сталности пословања. 

Кључна питања ревизије 

Кључна питања ревизије су она питања која по нашем професионалном мишљењу, 
су била најзначајнија у вршењу ревизије финансијских извјештаја за годину која се 
завршава на дан 31. децембар 2021. године. Ова питања смо размотрили у оквиру 
ревизије финансијских извјештаја као цјелине, а у формирању нашег мишљења не 
дајемо одвојено мишљење о тим питањима. Осим питања описаних у пасусу Основ 
за мишљење са резервом нема других питања кoja треба објавити у извјештају о 
ревизији. 

Одговорност руководства за финансијске извјештаје 

Директор Јавне здравствене установе Завод за медицину рада и спорта Републике 
Српске је одговоран за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја у 
складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним 
стандардима финансијског извјештавања. 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 Напоменама уз финансијске 
извјештаје; одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених политика и 
рачуноводствених процјена које су примјерене датим околностима и надзор над 
процесом извјештавања. При изради финансијских извјештаја руководство је 
одговорно да процијени сталност пословања и да објелодани питања везана за 
временску неограниченост пословања. 
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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. 

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, кључним 
ревизијским питањима и другим важним питањима и значајним налазима ревизије, 
укључујући значајне недостатке у систему интерних контрола, који се могу 
идентификовати током ревизије. 

 

Бања Лука, 15.11.2022. 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 здравствене установе Завод за медицину 
рада и спорта Републике Српске за 2021. годину, извршили смо ревизију 
усклађености активности, финансијских трансакција и информација исказаних у 
финансијским извјештајима са значајним законским и другим прописима.  

Пo нашем мишљењу, осим за наведено у пасусу Основ за мишљење са резервом, 
активности, финансијске трансакције и информације приказане у финансијским 
извјештајима Јавне здравствене установе Завод за медицину рада и спорта 
Републике Српске за 2021. годину су, у свим материјалним 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 3. извјештаја:  

Са физичким лицима закључивани су уговори о дјелу за обављање послова који 
представљају основу дјелатност Установе и за које постоје систематизована радна 
мјеста, што није у складу са чланом 205. Закона о раду. 

Као што је наведено под тачком 4. извјештаја:  

За набавке услуга у износу од 32.721 КМ нису проведене процедуре јавних набавки, 
а набавке истоврсног предмета набавке које се односе на материјал за чишћење у 
износу од 11.363 КМ су проведене путем два поступка директног споразума, што није 
у складу са чланом 6. и 87. став (3) Закона о јавним набавкама. 

Одговорност руководства за усклађеност 

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

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 материјалним 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 здравствене установе Завод за медицину 
рада и спорта Републике Српске обухваћено према дефинисаним критеријумима, 
усклађено са законским и другим прописима. Процедуре подразумијевају процјену 
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ризика од значајних неусклађености са законима и прописима који регулишу 
пословање Јавне здравствене установе Завод за медицину рада и спорта Републике 
Српске. 

 

Бања Лука, 15.11.2022. године  Главни ревизор 

 

 

 Јово Радукић, с.р. 
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III РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА 

Препоруке везане за финансијске извјештаје 

Препоручује се директору Установе да обезбиједи да се: 

1) поступци и процедуре пописa имовине и обавеза, утврђивање стварног стања 
имовине и исказивање стварног и књиговодственог стања имовине и обавеза 
врши у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и 
обавеза, 

2) донације материјала добијене трајно и без накнаде исказују путем билансне 
евиденције у оквиру прихода од донација и са њима повезаним рачунима 
(трошкови режијског материјала, материјал и разграничени приходи по 
основу примљених донација), како је дефинисано чланом 12. став (9), 41. став 
(4), 43. став (3), 57. став (4), 67. и 68. Правилника о контном оквиру и садржини 
рачуна у контном оквиру за привредна друштва, друга правна лица и 
предузетнике, који је у примјени од 01.01.2022. године и МРС 20 - 
Рачуноводствено обухватање државних давања и објелодањивање државне 
помоћи, 

3) накнаде физичким лицима ангажованим по уговорима о дјелу евидентирају 
према карактеру трошка у оквиру трошкова производних услуга, односно 
нематеријалних трошкова, а трошкови закупа у оквиру трошкова производних 
услуга, како је дефинисано чланом 45. став (1., 2. и 5.) и 47. став (1. и 2.) 
Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за 
привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, који је у примјени од 
01.01.2022. године, 

4) у Билансу токова готовине приливи и одливи из пословних активности 
презентују у складу са захтјевима МРС 7 - Извјештај о токовима готовине и 
Правилником о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за 
привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, 

5) да се у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодањују додатне 
информације сходно МРС 1 - Презентација финансијских извјештаја. 

Препоруке везане за усклађеност 

Препоручује се директору Установе да обезбиједи да се: 

1) за кључне пословне процесе (приходе, потраживања, лична примања, 
уговоре о дјелу, трошкове услуга на изради учинака и др.) процијене ризици 
и успоставе контролни механизми, усвоји стратегија управљања ризицима и 
успостави књига пословних процеса, како је дефинисано Законом о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору и Упутством о начину и 
поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и 
контроле, 

2) закључивање уговора о дјелу врши ради обављања послова који су ван 
дјелатности послодавца у складу са чланом 205. Закона о раду, 

3) уз обрачун путних трошкова сачињавају писани извјештаји, а да налози за 
службено путовање садрже податке о циљу путовања и пословима које 
запослени обављају у складу са тачком XV и XVII Одлуке о висини накнаде 
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трошкова за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у 
Републици Српској, 

4) набавке роба и услуга врше уз примјену одговарајућих поступака јавних 
набавки, сачињавају и достављају извјештаји о проведеним поступцима 
јавних набавки Агенцији за јавне набавке и објављују основни елементи 
уговора за све поступке јавних набавки у складу са чланом 6., 75. став (1. и 
2.) и 87. став (3) Закона о јавним набавкама, у тендерској документацији 
одређује количина предмета набавке у складу са чланом 4. Упутства за 
припрему модела тендерске документације и понуда и да се у складу са 
дефинисаним условима у обавјештењу о набавци и тендерској документацији 
закључују оквирни споразуми, 

5) прибави сагласност Оснивача на Финансијски план и Програм рада, а 
извјештај о пословању и годишњи обрачун упућује Оснивачу ради 
разматрања и усвајања, како је дефинисано чланом 19. став (1. и 3.) Закона 
о систему јавних служби, 

6) основни капитал исказан у пословним књигама и основни капитал у судском 
регистру међусобно ускладе, како је дефинисано чланом 22. Закона о 
регистрацији пословних субјеката у Републици Српској. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ УСКЛАЂЕНОСТИ 

- Закон о систему јавних служби, 
- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске, 
- Закон о раду, члан 204 - 207, 
- Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства 

Републике Српске, 
- Закон о доприносима, члан 3, 6, 10, 22 и 24, 
- Закон о порезу на доходак, глава I-IV, VI, X, XII и XIII, 
- Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању 

инвалида, члан 26 и 27, 
- Закон о јавним набавкама, 
- Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 

Српске, 
- Закон о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској, члан 22, 
- Правилник о садржају извјештаја и начину извјештавања о систему финансијског 

управљања и контроле, 
- Упутство за припрему модела тендерске документације и понуда, 
- Правилник о поступку директног споразума, 
- Одлука о висини накнаде трошкова за службена путовања у земљи и 

иностранству за запослене у Републици Српској, 
- Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем. 
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V ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ (НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Јавна здравствена установа Завод за медицину рада и спорта Републике Српске (у 
даљем тексту: Установа) основана је Одлуком Владе Републике Српске из 2000. 
године. Установа је конституисана као високоспецијализована здравствена установа 
из области медицине која обавља дијагностику, промоцију, превенцију, едукативне, 
информативне и терапијске активности у циљу очувања здравља радника и 
спортиста у безбједној и здравој радној и спортској средини, оцјену психофизичке 
способности и привремене неспособности за рад радника и друга специфична 
оцјењивања на захтјев послодавца, као и праћење и дијагностиковање 
професионалних болести, болести у вези са радом и повреда на раду запослених.  

Сједиште Установе је у Бања Луци, са организационим јединицама у Добоју, 
Приједору, Бијељини, Требињу и Источном Сарајеву. 

Установа је према критеријумима из члана 5. Закона о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 94/15 и 78/20) 
разврстана у средња правна лица. 

Органи Установе су директор и Управни одбор које именује Влада Републике 
Српске, а њихове надлежности уређене су Статутом Установе. 

Средства за финансирање Установе у 2021. години обезбијеђена су из прихода 
остварених из пословања, а пословање се врши преко рачуна отворених код 
пословних банака. 

На Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији Установе 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 Установе. 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Установи који је донесен у 2012. години са три измјене, систематизована су 54 радна 
мјеста за 165 извршилаца. На дан 31.12.2021. године било је запослено 95 
извршилаца и то 90 извршиоца на неодређено вријеме и пет извршилаца на 
одређено вријеме, од којих је једно именовано лице. 

На основу одредби Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору („Службени гласник Републике Српске“ број 91/16) и Упутства о начину и 
поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 99/17), Установа није усвојила 
стратегију управљања ризицима (тачка 9. наведеног упутства) и није дефинисала 
кључне пословне процесе нити успоставила књигу пословних процеса (тачка 22. 
подтачке 3., 4. и 5. наведеног упутства), односно  процијенила ризике и успоставила 
контролне механизме за кључне пословне процесе (приходе, потраживања, лична 
примања, уговоре о дјелу, трошкове услуга на изради учинака и др. - тачка 8. и 9. 
наведеног закона). 
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У складу са одредбама Правилника о садржају извјештаја и начину извјештавања о 
систему финансијског управљања и контроле („Службени гласник Републике 
Српске“ број 1/22), Установа је сачинила годишњи извјештај електронским 
попуњавањем обрасца Извјештај о спровођењу планираних активности на 
успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле за 2021. 
годину са прилозима. 

У функционисању система интерних контрола, поред наведеног ревизијом су 
утврђени сљедећи недостаци: 

- са више физичких лица (доктори специјалисти) закључивани су уговори о дјелу 
за обављање послова који представљају основу дјелатност Установе и за које 
постоје систематизована радна мјеста, што није у складу са чланом 205. Закона 
о раду (”Службени гласник Републике Српске” број 1/16, 66/18, 91/21 и 119/21) у 
којем је наведено да послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о 
дјелу ради обављања послова који су ван дјелатности послодавца, а који имају 
за предмет самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног 
посла, 

- уз обрачун путних трошкова не сачињавају се писани извјештаји, а налози за 
службено путовање не садрже податке о циљу путовања и пословима које 
запослени који се упућују на службени пут обављају, што није у складу са тачком 
XV и XVII Одлуке о висини накнаде трошкова за службена путовања у земљи и 
иностранству за запослене у Републици Српској („Службени гласник Републике 
Српске“ број 57/21). 

Попис имовине и обавеза у Установи са стањем 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 са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник Републике Српске“ број 45/16 и 113/21) - у даљем тексту 
Правилник о попису, јер: 

- нису извршене припремне радње као што су усаглашавање потраживања и 
обавеза са дужницима и повјериоцима, што није у складу са чланом 15. став 
(2. и 3.) Правилника о попису,  

- комисија за попис за један дио имовине и обавеза није извршила утврђивање 
стварног стања него је преузела податке из књиговодствене евиденције, што 
није у складу са чланом 3. тачка 2). Правилника о попису, 

- није извршен попис материјала исказан у ванбилансној евиденцији у износу 
од 18.135 КМ, што није у складу са чланом 4. став (1) тачка 2). Правилника о 
попису, 

- Извјештај о попису не садржи податке о датуму почетка и завршетка пописа, 
податке о стручној и професионалној квалификацији лица ангажованих на 
попису, упоредни преглед стварног и књиговодственог стања пописане 
имовине, као и преглед вриједносних разлика између књиговодственог и 
стварног стања, што није у складу са чланом 20. став (1) тачка (1. 2. 3. и 4) 
Правилника о попису. 

Сходно горе наведеном и већини тачака овог извјештаја успостављени систем 
интерних контрола није функционисао на начин да обезбиједи истинито и фер 
извјештавање и усклађеност са важећим законима и прописима. 

Препоручује се директору Установе да обезбиједи да се: 

- за кључне пословне процесе (приходе, потраживања, лична примања, 
уговоре о дјелу, трошкове услуга на изради учинака и друге) процијене 
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ризици и успоставе контролни механизми, усвоји стратегија 
управљања ризицима и успостави књига пословних процеса, како је 
дефинисано одредбама Закона о систему интерних финансијских 
контрола у јавном сектору и Упутством о начину и поступку 
успостављања и спровођења система финансијског управљања и 
контроле, 

- закључивање уговора о дјелу врши ради обављања послова који су ван 
дјелатности послодавца у складу са чланом 205. Закона о раду, 

- уз обрачун путних трошкова сачињавају писани извјештаји, а да налози 
за службено путовање садрже податке о циљу путовања и пословима 
које запослени обављају у складу са тачком XV и XVII Одлуке о висини 
накнаде трошкова за службена путовања у земљи и иностранству за 
запослене у Републици Српској, 

- поступци и процедуре пописa имовине и обавеза, утврђивање стварног 
стања имовине и исказивање стварног и књиговодственог стања 
имовине и обавеза врши у складу са одредбама Правилника о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним 
стањем имовине и обавеза. 

4. Набавке 

Планом јавних набавки Установе за 2021. годину планиране су набавке укупне 
вриједности од 677.500 КМ без пореза на додату вриједност. Предвиђено је 
провођење 55 поступака јавних набавки и то путем три отворена поступка у 
вриједности од 219.000 КМ, седам поступака путем конкурентског захтјева у 
вриједности од 106.000 КМ, десет поступака везаних за услуге из Анекса II дио Б 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Српске“ број 38/14) у 
вриједности од 192.000 КМ и 35 директних споразума у вриједности од 160.500 КМ.  

Према Извјештају о реализацији плана јавних набавки, Установа је у току 2021. 
године провела 32 поступка укупне вриједности од 306.161 КМ и то путем 2 
конкурентска захтјевa за достављање понуда у вриједности од 59.002 КМ 
(медицински и канцеларијски материјал), 8 поступака везаних за услуге из Анекса II 
дио Б у вриједности од 161.350 КМ (медицинске и лабораторијске услуге) и 22 
директна споразума у вриједности од 85.809 КМ (медицински, компјутерски и 
материјал за чишћење, набавке медицинских уређаја, услуге осигурања и дораде 
програмских пакета и др.). 

Ревизијским испитивањем су обухваћени проведени поступци јавних набавки у 
вриједности од 200.230 КМ и то један конкурентски захтјев за достављање понуда у 
вриједности од 47.881 КМ, четири поступка везана за услуге из Анекса II дио Б у 
вриједности од 118.680 КМ и шест директних споразума у вриједности од 33.669 КМ. 

У оквиру ревидираних поступака јавних набавки утврђене су неусклађености са 
Законом о јавним набавкама и Упутством за припрему модела тендерске 
документације и понуда („Службени гласник БиХ“ број 39/14 и 20/15) како слиједи: 

- за набавку услуга у вриједности од 32.721 КМ (преузимање, транспорт и 
третман медицинског отпада у износу од 13.672 КМ, лабораторијска 
дијагностика у износу од 14.057 КМ и услуге хемијског чишћења у износу од 
4.992 КМ) није проведена процедура јавне набавке, већ су закључени уговори 
са три добављача на неодређено вријеме, што није у складу са чланом 6. 
Закона о јавним набавкама, у којем је наведено да je уговорни орган дужан 
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да додјељује уговоре о јавној набавци робе, услуга и радова примјењујући 
поступке дефинисане овим законом и подзаконским актима, 

- проведена су два поступка истоврсног предмета набавке путем поступка 
директног споразума (набавка материјала за одржавање чистоће у 
вриједности од 11.363 КМ), што није у складу са чланом 87. став (3) којим је 
дефинисано да уговорни орган проводи поступак директног споразума за 
набавку робе, услуга или радова чија је процијењена вриједност једнака или 
мања од 6.000 КМ, 

- нису сачињени, а ни достављeни извјештаји о проведеним поступцима јавних 
набавки, Агенцији за јавне набавке, а на веб-страници нису објављени 
основни елементи уговора за све поступке јавних набавки, што није у складу 
са чланом 75. став (1. и 2.) Закона, 

- у тендерској документацији код уговора о јавној набавци услуга РТГ 
дијагностике и мамографије потписаног на три године, није одређена 
количина предмета набавке, већ су дате само јединичне цијене, што није у 
складу са чланом 4. Упутства за припрему модела тендерске документације 
и понуда, којим је дефинисано да уговорни орган у тендерској документацији 
код уговора о јавној набавци одређује количину предмета набавке, 

- за набавку медицинског и лабораторијског материјала у вриједности од 
47.881 КМ није закључен оквирни споразум, већ уговор за свих пет лотова, 
што није у складу са условима дефинисаним у обавјештењу о набавци и 
тендерској документацији да се намјерава закључивање оквирног споразума. 

Препоручује се директору Установе да обезбиједи да се набавке роба и 
услуга врше уз примјену одговарајућих поступака јавних набавки, 
сачињавају и достављају извјештаји о проведеним поступцима јавних 
набавки Агенцији за јавне набавке и објављују основни елементи уговора за 
све поступке јавних набавки у складу са чланом 6., 75. став (1. и 2.) и 87. став 
(3) Закона о јавним набавкама, у тендерској документацији одређује количина 
предмета набавке у складу са чланом 4. Упутства за припрему модела 
тендерске документације и понуда и да се у складу са дефинисаним 
условима у обавјештењу о набавци и тендерској документацији закључују 
оквирни споразуми. 

5. Припрема и доношење плана пословања и финансијског 
плана 

Финансијски план и Програм рада Установе за 2021. годину, донесени као један акт, 
усвојен је у децембру 2020. године од стране Управног одбора, a сагласност на исти 
није прибављена од Оснивача, што није у складу са чланом 19. став (1) Закона о 
систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 
44/16). Наведеним актом планирани су приходи у износу од 3.481.000 КМ, расходи у 
износу од 3.462.100 КМ и нето добит у износу од 18.900 КМ. 

Препоручује се директору Установе да обезбиједи сагласност Оснивача на 
Финансијски план и Програм рада како је дефинисано чланом 19. став (1) 
Закона о систему јавних служби. 

6. Финансијски извјештаји 

Установа је сачинила обрасце финансијских извјештаја прописане чланом 2. 
Правилника о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник Републике 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 
Извјештај о проведеној финансијској ревизији 

Јавне здравствене установе Завод за медицину рада и спорта 
Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2021. године 

13 

 

Српске“ број 63/16) и то Биланс стања, Биланс успјеха, Биланс токова готовине, као 
и Извјештај о промјенама на капиталу прописан Правилником о садржини и форми 
обрасца извјештаја о промјенама на капиталу (''Службени гласник Републике 
Српске“ број 63/16). Поред наведених образаца, Установа је сачинила Извјештај о 
пословању за 2021. годину и годишњи обрачун који је усвојен од стране Управног 
одбора, a исти нису упућени Оснивачу, па тиме нису разматрани ни усвојени од 
истог, што није у складу са чланом 19. став (3) Закона о систему јавних служби 
(''Службени гласник Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16). 

Препоручује се директору Установе да обезбиједи да се извјештај о 
пословању и годишњи обрачун упућује Оснивачу ради разматрања и 
усвајања како је дефинисано чланом 19. став (3) Закона о систему јавних 
служби. 

6.1. Биланс успјеха 

Укупни приходи за 2021. годину су исказани у износу од 3.685.286 КМ, што је за 6% 
више у односу на Финансијски план, док су укупни расходи исказани у износу од 
3.682.298 КМ, што је за 6% више у односу на Финансијски план. Бруто добитак 
исказан је у износу од 2.988 КМ. 

6.1.1. Приходи 

Укупне приходе чине пословни приходи (3.661.321 КМ) и остали приходи (23.965 КМ).  

Пословни приходи се односе на приходе од продаје учинака по основу извршених 
услуга претходних, периодичних, ванредних, циљаних и систематских прегледа на 
тржишту, услуга Првостепене љекарске комисије за оцјену привремене 
неспособности за рад, те услуга систематских прегледа спортиста (3.328.160 КМ) и 
остале пословне приходе (333.161 КМ).  

Остали пословни приходи односе се на приходе од донација (12.417 КМ) и приходе 
из намјенских извора финансирања (320.745 КМ). Приходи из намјенских извора 
финансирања највећим дијелом се односе на одобрена новчана средства у износу 
од 200.000 КМ од стране Компензационог фонда Републике Српске, те прихода од 
рефундација накнада плата за вријеме боловања и породиљског одсуства од Фонда 
здравственог осигурања и Јавног фонда за дјечију заштиту. 

По налазу ревизије, остали пословни приходи исказани су мање за 142.945 КМ због 
евидентирања донације материјала по пројекту „COVID-19“ (трајно и без накнаде) 
од Фонда здравственог осигурања Републике Српске у оквиру ванбилансне 
евиденције. По основу наведене неправилности, мање су исказани трошкови 
режијског материјала за 142.945 КМ за утрошак истог, а материјал и разграничени 
приходи и примљене донације за 18.135 КМ по основу стања материјала у 
складишту, за колико је истовремено вриједност ванбилансне евиденције исказана 
више, што није у складу са чланом 8. став (10), 37. став (5), 39. став (3), 53. став (4), 
62. и 63. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике и МРС 20 - 
Рачуноводствено обухватање државних давања и објелодањивање државне 
помоћи. 

Остали приходи односе се на наплаћена отписана потраживања (22.507 КМ) и 
остале непоменуте приходе (1.458 КМ).  

Препоручује се директору Установе да обезбиједи да се материјал добијен у 
донацији трајно и без накнаде исказује у билансним евиденцијама у оквиру 
прихода од донација и са њима повезаним рачунима (трошкови режијског 
материјала, материјал и разграничени приходи по основу примљених 
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донација) како је дефинисано чланом 12. став (9), 41. став (4), 43. став (3), 57. 
став (4), 67. и 68.  Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном 
оквиру за привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, који је у 
примјени од 01.01.2022. године и МРС 20 - Рачуноводствено обухватање 
државних давања и објелодањивање државне помоћи. 

6.1.2. Расходи 

Укупне расходе чине пословни расходи (3.630.549 КМ) и остали расходи (51.749 КМ).  

Пословни расходи се односе на трошкове материјала (187.213 КМ), зарада, 
накнада зарада и осталих личних расхода (2.931.310 КМ), производних услуга 
(320.304 КМ), амортизације (93.717 КМ), нематеријалне трошкове (53.052 КМ), 
пореза (39.984 КМ) и доприноса (4.969 КМ). По налазу ревизије, пословни расходи 
који се односе на режијски материјал исказани су у мањем износу за 142.945 КМ, 
што је објашњено у тачки 6.1.1. извјештаја. 

Трошкови материјала односе се на трошкове материјала за израду учинака у износу 
од 80.952 КМ (медицински материјал 58.862 КМ и канцеларијски и компјутерски 
материјал 22.089 КМ), режијског материјала у износу од 25.133 КМ (материјал за 
одржавање сталних средстава 11.010 КМ, средства за одржавање хигијене 12.221 
КМ и остали материјал 1.901 КМ) и горива и енергије у износу од 81.128 КМ (топлотна 
енергија 57.691 КМ, електрична енергија 20.301 КМ и гориво и мазиво 3.136 КМ).  

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода односе се на трошкове 
бруто зарада и бруто накнада зарада (2.517.219 КМ) и осталих личних расхода 
(414.091 КМ). Обрачун бруто зарада запослених вршен је у складу са Законом о 
платама запослених лица у јавним установама  у области здравства Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 66/18 и 49/21). 

Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада се односе на трошкове бруто 
зарада по основу редовног рада (2.484.720 КМ), друге бруто накнаде (7.862 КМ), 
накнаде члановима управног одбора (23.810 КМ) и остале накнаде у износу од 827 
КМ.  

Остали лични расходи односе се на трошкове отпремнина (20.143 КМ), помоћи 
запосленима у складу са прописима о раду (44.899 КМ), трошкове запослених на 
службеном путу (17.040 КМ), накнаде превоза на радно мјесто и са радног мјеста 
(31.542 КМ) и накнаде физичким лицима ангажованим по уговорима о дјелу, 
допунском раду и привременим и повременим пословима (300.563 КМ).  

По налазу ревизије, остали лични расходи исказани су у већем износу за 268.954 КМ 
због евидентирања накнада физичким лицима ангажованим по уговорима о дјелу 
(који једним дијелом имају карактер трошкова производних услуга 243.869 КМ, а 
другим карактер нематеријалних трошкова 25.085 КМ) у оквиру ових расхода, чиме 
су поменути трошкови исказани мање за наведене износе, што није у складу са 
чланом 41. став (1) и 43. став (9) Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у 
контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике.  

Трошкови производних услуга односе се на трошкове услуга на изради учинака (по 
основу специјалистичких консултација и медицинске и лабораторијске дијагностике 
207.416 КМ), транспортних услуга (34.163 КМ, од чега се износ од 25.460 КМ односи 
на трошкове поштанских услуга), услуга одржавања (13.824 КМ), закупа (24.962 КМ), 
рекламе и пропаганде (1.212 КМ) и осталих услуга (38.726 КМ, од чега се износ од 
19.557 КМ односи на трошкове збрињавања медицинског отпада). Исти су због 
погрешне економске класификације исказани у мањем износу за 268.954 КМ 
(објашњено у претходном пасусу). 
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Трошкови амортизације и резервисања односе се на трошкове амортизације у 
износу од (93.717 КМ). 

Нематеријални трошкови се односе на трошкове непроизводних услуга (20.773 КМ), 
репрезентације (5.929 КМ), премија осигурања (4.339 КМ), платног промета (6.953 
КМ), чланарина (3.080 КМ), пореза (39.984 КМ, од чега се износ од 33.418 КМ односи 
на улазни порез на додату вриједност који се не може одбити), доприноса (4.969 КМ) 
и остале нематеријалне трошкове (11.977 КМ). Исти су због погрешне економске 
класификације исказани у мањем износу за 25.085 КМ (објашњено у претходном 
дијелу ове тачке извјештаја). 

Остали расходи се односе на расходе по основу исправке вриједности и отписа 
потраживања (39.944 КМ) и расходе по основу расходовања залиха материјала и 
робе и остале расходе (12.805 КМ, од чега се износ од 11.570 КМ односи на издатке 
за хуманитарне и културне намјене и спортске циљеве и сл.). 

Препоручује се директору Установе да обезбиједи да се накнаде физичким 
лицима ангажованим по уговорима о дјелу евидентирају према карактеру 
трошка у оквиру трошкова производних услуга, односно нематеријалних 
трошкова, како је дефинисано чланом 45. став (1. и 2.) и 47. став (1. и 2.) 
Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за 
привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, који је у примјени од 
01.01.2022. године. 

6.1.3. Финансијски резултат 

У Билансу успјеха исказани су укупни приходи (3.685.286 КМ), укупни расходи 
(3.682.298 КМ) и добитак прије опорезивања (2.988 КМ). 

6.2. Биланс стања 

Укупна актива и укупна пасива на дан 31.12.2021. године исказане су у износу од 
4.253.699 КМ, а чине их пословна актива и пословна пасива у износу од 4.142.713 
КМ и ванбилансна актива и ванбилансна пасива у износу од 110.986 КМ.  

6.2.1. Актива 

Пословна актива је исказана у износу од 6.356.221 КМ бруто вриједности, 2.213.508 
КМ исправке вриједности и 4.142.713 КМ нето вриједности, а чине је стална средства 
и текућа средства. По налазу ревизије, пословна актива исказана је у мањем износу 
за 18.135 КМ, што је објашњено у тачки 6.1.1. извјештаја. 

6.2.1.1. Стална средства 

Стална средства исказана су у износу 2.979.904 КМ бруто вриједности, 2.083.297 КМ 
исправке вриједности и 896.607 КМ нето вриједности, а нето вриједност чине 
нематеријална средства (81.974 КМ) и некретнине, постројења, опрема и 
инвестиционе некретнине (814.633 КМ). 

Нематеријална средства исказана су у износу од 90.510 КМ бруто вриједности, 
8.536 КМ исправке вриједности и 81.974 КМ нето вриједности и у цјелости се односе 
на информациони систем „Healthcare“. У току 2021. године извршена је надоградња 
поменутог информационог система у вриједности од 5.670 КМ. 

Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине су исказане у 
износу од 2.889.394 КМ бруто вриједности, 2.074.761 КМ исправке вриједности и 
814.633 КМ нето вриједности, а чине их грађевински објекти, постројења и опрема и 
улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми.  
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Грађевински објекти су исказани у износу од 1.805.439 КМ бруто вриједности, 
1.127.621 КМ исправке вриједности и 677.818 КМ нето вриједности, а чине их објекти 
пословне зграде ( 671.440 КМ) и остали грађевински објекти (6.378 КМ). 

Постројења и опрема исказана је у износу 1.068.679 КМ бруто вриједности, 946.553 
КМ исправке вриједности и 122.126 КМ нето вриједности, а чини је највећим дијелом 
медицинска опрема за вршење основне дјелатности, возила, намјештај и рачунарска 
опрема. У току 2021. године извршена је набавка опреме у вриједности од 9.739 КМ, 
а односи се на набавку рачунарске опреме (3.662 КМ), медицинске опреме (3.467 
КМ), канцеларијског намјештаја (2.221 КМ) и остале опреме (389 КМ).  

Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми исказана су у износу од 
15.276 КМ и односе се на улагања на Управној згради Установе која је у власништву 
Града Бања Лука и дијела простора који користи организациона јединица Установе 
у Добоју који је у власништву ЈЗУ Дом здравља Добој. 

6.2.1.2. Текућа средства 

Текућа средства исказана су у износу од 3.376.317 КМ бруто вриједности, 130.211 
исправке вриједности и 3.246.106 КМ нето вриједности, а чине их дати аванси и 
краткорочна потраживања, краткорочни пласмани и готовина. 

Дати аванси су исказани у износу од 1.031 КМ.   

Краткорочна потраживања, краткорочни пласмани и готовина исказани су у 
износу од 3.375.286 КМ бруто вриједности, 130.211 КМ исправке вриједности и 
3.245.075 КМ нето вриједности, а односе се на краткорочна потраживања, 
готовинске еквиваленте и готовину, порез на додату вриједност и активна временска 
разграничења. 

Краткорочна потраживања исказана су у износу од 1.232.536 КМ бруто вриједности, 
130.211 КМ исправке вриједности и 1.102.325 КМ нето вриједности, а чине их 
потраживања од купаца у земљи по основу фактурисаних ненаплаћених услуга из 
дјелатности медицине рада и медицине спорта (867.369 КМ) и друга краткорочна 
потраживања (234.956 КМ, од којих се 200.000 КМ односи на потраживања од 
Компензационог фонда Републике Српске по основу Закључка Владе Републике 
Српске од 23.12.2021.године о обезбјеђењу средстава за санирање штете настале 
појавом вируса корона, потраживања за рефундацију боловања од Јавног фонда 
дјечије заштите у износу од 16.993 КМ и остала потраживања у износу од 17.963 КМ). 

Готовинске еквиваленте и готовину исказану у износу од 2.125.144 КМ чине новчана 
средства на банковним рачунима код комерцијалних банака у домаћој валути 
(2.123.849 КМ), страној валути (422 КМ) и благајни у домаћој валути (873 КМ). 

Активна временска разграничења су исказана у износу од 15.364 КМ, а односе на 
унапријед плаћене премије осигурања (3.368 КМ), закупнине (2.363 КМ) и обрачунате 
нефактурисане приходе (8.973 КМ). Због евидентирања фактуре за закуп пословног 
простора за децембар 2021. године од ЈЗУ Дом здравља Добој у износу од 2.363 КМ 
у оквиру активних временских разграничења, иста су исказана више, а трошкови 
производних услуга мање, што није у складу са чланом 20. став (2) и 41. став (5) 
Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. По основу наведене 
неправилности, нето добитак периода исказан је више за 2.363 КМ. 

Препоручује се директору Установе да обезбиједи да се трошкови закупа 
евидентирају у оквиру трошкова производних услуга, како је дефинисано 
чланом 45. став (5) Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у 
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контном оквиру за привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, 
који је у примјени од 01.01.2022. године. 

6.2.2. Пасива 

Пословна пасива је на дан 31.12.2021. године исказана у износу од 4.142.713 КМ, а 
чини је капитал, резервисања, одложене пореске обавезе и разграничени приходи и 
обавезе. По налазу ревизије, пословна пасива исказана је у мањем износу за 18.135 
КМ, што је објашњено у тачки 6.1.1. извјештаја. 

6.2.2.1. Капитал 

Капитал је исказан у износу од 3.685.989 КМ, а чини га основни капитал (964.523 
КМ) и нераспоређени добитак (2.721.464 КМ). 

Основни капитал исказан у пословним књигама Установе, на дан 31.12.2021. године, 
није усклађен са основним капиталом у судском регистру, како је дефинисано 
чланом 22. Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 67/13, 15/16 и 84/19). 

Нераспоређени добитак односно нераспоређени вишак прихода над расходима 
чини нераспоређени добитак ранијих година (2.719.123 КМ) и нераспоређени 
добитак текуће године (2.343 КМ) који чини нето добит текуће године из Биланса 
успјеха. По налазу ревизије, нераспоређени добитак текуће године исказан је у 
већем износу за 2.363 КМ (објашњено у тачки 6.2.1.2. извјештаја). 

Препоручује се директору Установе да обезбиједи да се основни капитал 
исказан у пословним књигама и основни капитал у судском регистру 
међусобно ускладе, како је дефинисано чланом 22. Закона о регистрацији 
пословних субјеката у Републици Српској. 

6.2.2.2. Резервисања, одложене пореске обавезе и разграничени приходи 

Резервисања, одложене пореске обавезе и разграничени приходи исказани су у 
износу од 103.087 КМ, а углавном се односе на разграничене приходе по основу 
примљених донација Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију по основу пројекта енергетске ефикасности, а које су разграничене на 
период процијењеног вијека трајања сталних средстава у складу са МРС 20 – 
Рачуноводство државних давања и објелодањивање државне помоћи. 

6.2.2.3. Обавезе  

Обавезе су исказане у износу од 353.637 КМ, а односе се на краткорочне обавезе.  

Краткорочне обавезе чине обавезе из пословања (81.328 КМ), обавезе за зараде и 
накнаде зарада (199.878 КМ), друге обавезе (43.281 КМ), порез на додату вриједност 
(7.575 КМ), обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (12.759 КМ), 
обавезе за порез на добитак (644 КМ) и пасивна временска разграничења и 
краткорочна резервисања (8.172 КМ). Након истека рока за израду и достављање 
финансијских извјештаја ове обавезе су остале неизмирене у износу од 19.080 КМ. 

Обавезе из пословања односе се на примљене авансе (9.644 КМ), обавезе према 
добављачима у земљи (71.420 КМ) и обавезе према добављачима из иностранства 
(264 КМ).  

Обавезе за зараде и накнаде зарада чине обавезе за нето зараде и накнаде зарада 
(114.547 КМ), обавезе за порез на зараде и накнаде зарада (14.106 КМ) и обавезе за 
доприносе на зараде и накнаде зарада осим зарада које се рефундирају (71.225 КМ), 
а односе се на обрачунате зараде и накнаде запослених за децембар 2021. године. 
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Друге обавезе чине обавезе према запосленима за трошкове превоза на рад и са 
рада (2.395 КМ), обавезе према члановима управног одбора (1.200 КМ), обавезе на 
накнаду по уговору о дјелу (23.807 КМ), обавезе за обуставе по административним 
забранама из нето плата запослених (13.186 КМ) и остале обавезе у износу од 2.693 
КМ. 

6.2.3. Ванбилансна евиденција 

Позиције ванбилансне активе и ванбилансне пасиве Установе исказане су у износу 
од 110.986 КМ, а чине је Управна зграда Установе под закупом од Града Бања Лука 
(92.851 КМ) и трајно и без накнаде дониран материјал вриједности 18.135 КМ од 
Фонда здравственог осигурања Републике Српске за пројекат „COVID-19“. По налазу 
ревизије, вриједност ванбилансне евиденције исказана је у већем износу за 18.135 
КМ, што је објашњено у тачки 6.1.1. извјештаја. 

6.3. Биланс токова готовине 

У Билансу токова готовине исказан је прилив готовине из пословних активности у 
износу од 3.669.967 КМ и одлив готовине из пословних активности у износу од 
3.580.570 КМ, што је за резултат имало нето прилив готовине из пословних 
активности у износу од 89.397 КМ. Установа је исказала одлив готовине из 
активности инвестирања у износу од 15.409 КМ, што је за резултат имало нето одлив 
готовине из активности инвестирања у износу од 15.409 КМ.  

Укупан прилив готовине у износу од 3.669.967 КМ и укупан одлив готовине у износу 
од 3.595.979 КМ дају нето прилив готовине у износу од 73.988 КМ. 

Готовина на почетку обрачунског периода исказана је у износу од 2.051.156 КМ, а 
готовина на крају обрачунског периода у износу од 2.125.144 КМ и наведени износ је 
исказан и у Билансу стања.  

По налазу ревизије, приливи и одливи готовине из пословних активности исказани 
су мање за 113.217 КМ, јер у остале приливе из пословних активности нису укључена 
наплаћена потраживања по основу рефундације боловања и преплаћених осталих 
пореза и доприноса, док у остале одливе из пословних активности нису укључени 
одливи по основу измирених обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине, 
по основу трошкова платног промета, чланарина, такси и издатака за хуманитарне 
и културне намјене евидентирани на готовинској основи, што није у складу са МРС 
7- Извјештај о токовима готовине (параграф 10) и Правилником о садржини и форми 
образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна 
лица и предузетнике („Службени гласник Републике Српске“ број 63/16). 

Препоручује се директору Установе да обезбиједи да се у Билансу токова 
готовине приливи и одливи из пословних активности презентују у складу 
са захтјевима МРС 7 - Извјештај о токовима готовине и Правилником о 
садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна 
друштва, друга правна лица и предузетнике. 

6.4. Временска неограниченост пословања 

У Напоменама уз финансијске извјештаје су објелодањене информације у вези 
сталности пословања, што је у складу са захтјевима МРС 1 - Презентација 
финансијских извјештаја (параграф 25). 
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6.5. Потенцијална имовина и потенцијалне обавезе 

Према изјави надлежних за потребе ревизије, на дан 31.12.2021. године, против 
Установе је вођено шест управних спорова пред Канцеларијом за разматрање 
жалби БиХ и један поступак за заштиту слобода и права појединаца зајамчених 
Уставом Републике Српске, док је Установа покренула 47 судских спорова по основу 
ненаплативих потраживања од купаца (старијих од 12 мјесеци) укупне вриједности 
54.466 КМ која до завршетка ревизије нису наплаћена. 

6.6. Напомене уз финансијске извјештаје 

Уз финансијске извјештаје за период 01.01-31.12.2021. годинe сачињене су и 
Напомене које пружају неопходне информације о Установи, примијењеним 
прописима за израду годишњег обрачуна, рачуноводственим политикама и 
процјенама, али исте дијелом не задовољавају захтјеве Међународних 
рачуноводствених стандарда, јер нису објелодањене информације: 

- које пружају додатне информације које нису приказане у финансијским 
извјештајима о нематеријалним трошковима, трошковима пореза и доприноса, 
осталим приходима и осталим расходима, активним временским 
разграничењима, разграниченим приходима по основу примљених донација и 
ванбилансној активи и ванбилансној пасиви, што није у складу са МРС 1 - 
Презентација финансијских извјештаја (параграф 112ц), 

- ставкама приказаним у извјештају токова готовине, што није у складу са МРС 1 – 
Презентација финансијских извјештаја (параграф 113 и 114), 

- потенцијалним обавезама и потенцијалној имовини по основу судских спорова, 
што није у складу са МРС 1 – Презентација финансијских извјштаја (параграф 114 
ц). 

Препоручује се директору Установе да обезбиједи да се у Напоменама уз 
финансијске извјештаје објелодањују додатне информације сходно МРС 1 - 
Презентација финансијских извјештаја. 

 

Ревизијски тим 

Др Бојан Ћурић, с.р. 

Биљана Петровић, с.р. 
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