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I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА 

Предмет 

Предмет овог ревизијског ангажмана је провјера провођења препорука датих у 
Извјештају о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Дом 
здравља „Озрен“ Петрово за период 01.01-31.12.2019. године (број РВ030-20) и 
документације која поткрепљује проведеност препорука кроз независни ангажман ради 
пружања увјеравања ограниченог степена о статусу препорука датих у ревизијском 
извјештају. 

Одговорност руководства за провођење препорука 

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

Одговорност ревизора 

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

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

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

Основ за негативан закључак  

Као што је наведено под тачкама 2.1. и 2.2. извјештаја: 

Јавна здравствена установа Дом здравља „Озрен“ Петрово је од укупно шест 
препорука које су дате у Извјештају о проведеној финансијској ревизији за 2019. годину, 
дјелимично провела двије препоруке, a четири препоруке нису проведене.  
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Дјелимично су проведене препоруке које се односе на успостављање система интерне 
контроле и примјену одредаба Закона о јавним набавкама, а нису проведене препоруке 
које се односе на признавање и евидентирање инвестиционих некретнина, залиха, 
накнада зарада и осталих личних расхода, нематеријалних трошкова, осталих расхода, 
ванбилансне евиденције, процјену фер вриједности сталних средстава, сачињавање 
Биланса токова готовине и Напомена уз финансијске извјештаје.  

На основу извршене провјере презентоване књиговодствене и друге пратеће 
документације о провођењу препорука датих у Извјештају о проведеној финансијској 
ревизији Јавне здравствене установе Дом здравља „Озрен“ Петрово за 2019. годину, 
због значаја наведеног у пасусу, Основ за негативан закључак, нисмо стекли увјерење 
да су дате препоруке проведене. 

 

Бања Лука, 30.11.2022. године  Главни ревизор 

   Јово Радукић, с.р.  
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II ИЗВЈЕШТАЈ О СТАТУСУ ПРЕПОРУКА ДАТИХ ПРИЛИКОМ 
ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 
ДОМ ЗДРАВЉА „ОЗРЕН“ ПЕТРОВО ЗА 2019. ГОДИНУ 
(НАЛАЗИ) 

1. Увод 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске (у даљем тексту: Главна 
служба за ревизију) извршила је финансијску ревизију Јавне здравствене установе Дом 
здравља „Озрен“ Петрово за 2019. годину и у ревизијском извјештају број РВ030-20 од 
06.08.2020. године изразила позитивно мишљење за финансијске извјештаје и 
мишљење са резервом за усклађеност. 

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

1) инвестиционе некретнине, залихе, трошкови зарада, накнада зарада и остали 
лични расходи, нематеријални трошкови и остали расходи и ванбилансна 
евиденција евидентирају у складу са чланом 4. став (10), 8, 40, 43, 45, 62. и 63. 
Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике; 
 

2) изврши процјена фер вриједности сталних средстава у складу са захтјевима 
МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема;  
 

3) Биланс токова готовине сачињава у складу са чланом 8. став (3) Правилника о 
садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, 
задруге, друга правна лица и предузетнике и 
 

4) у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодане додатне информације у 
сврху разумијевања финансијских извјештаја у складу са захтјевима 
Међународних рачуноводствених стандарда.  

 

Приликом наведене ревизије, директору су дате препоруке за усклађеност, да се: 

1) отклоне недостаци система интерних контрола који се односе на примјену 
одредaба Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске, дефинисање норматива потрошње горива, помоћну књигу 
сталних средстава и попис имовине и обавеза и 
 

2) доноси план јавних набавки и проводе поступци набавки у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама. 
 

На достављени Нацрт извјештаја о статусу препорука датих приликом финансијске 
ревизије Јавне здравствене установе Дом здравља „Озрен“ Петрово, није било 
примједби. 
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2. Провођење препорука из предметног извјештаја 

Јавна здравствена установа Дом здравља „Озрен“ Петрово (у даљем тексту: Дом 
здравља) је у складу са чланом 21. став (3) Закона о ревизији јавног сектора Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 98/05 и 20/14) доставила Главној 
служби за ревизију одговор о предузетим активностима ради превазилажења пропуста 
и неправилности утврђених у ревизијском извјештају број РВ030-20 од 06.08.2020. 
године.  

У току провјере статуса препорука, Дом здравља је сачинио и Главној служби за 
ревизију доставио 12.09.2022. године Извјештај о реализацији препорука датих у 
ревизијском извјештају за 2019. годину. 

2.1. Дјелимично проведене препоруке 

На основу провјере презентоване књиговодствене и друге пратеће документације и 
предузетих мјера (или датих образложења одговорних особа) у вези са провођењем 
препорука, стекли смо увјерење да је Дом здравља дјелимично провео двије препоруке 
за усклађеност (препоруке под редним бројем 1. и 2.). 

Препорука под редним бројем 1. за усклађеност  

Дом здравља је дефинисао нормативе потрошње горива Одлуком о утврђивању 
норматива потрошње горива од 14.12.2020. године.  

Успостављена је помоћна књига основних средстава у складу са чланом 11. став (1 и 
6) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 94/15 и 78/20). 

У вези дате препоруке, именовани су чланови комисије за попис имовине и обавеза са 
стањем на дан 31.12.2021. године у складу са чланом 14. Правилника о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Републике Српске“, број 45/16 и 113/21), који 
нису материјално задужени том имовином нити одлучују о набавци, утрошку, продаји, 
плаћању и другим поступцима на основу којих долази до повећања или смањења стања 
имовине и обавеза и у складу са чланом 17. став (1) донесен је план рада комисије. 
Међутим, пописом имовине није обухваћена туђа имовина која се односи на земљиште 
амбуланти Карановац и Какмуж, грађевински објекат амбуланте Карановац добијени на 
коришћење од стране Општине Петрово, мјенице дате као средства обезбјеђења по 
рјешењима о одгођеном плаћању пореских обавеза, софтвер за књиговодство EcoOne 
servis и софтвер за породичну медицину WebMedic, што није у складу са чланом 4. 
наведеног правилника. 

Дом здравља није именовао одговорно лице задужено за успостављање, провођење и 
развој финансијског управљања и контроле, те сходно наведеном нису донесени план 
успостављања финансијског управљања и контроле и методологија за провођење 
плана, дефинисани кључни пословни процеси и успостављена књига пословних 
процеса, акт о управљању ризицима и регистар ризика и није израђена стратегија 
управљања ризицима, што није у складу са чланом 8. став (2) и чланом 14. став (1, 2 и 
3) Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16) и тачком 22. Упутства о 
начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и 
контроле („Службени гласник Републике Српске“, број 99/17).  

Препорука под редним бројем 2. за усклађеност  
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У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Српске“, број 
38/14), а сходно датој препоруци, Дом здравља је донио План јавних набавки робе, услуга 
и радова за 2021. и 2022. годину, за набавке ауто-гума, горива и мазива, дрва и угља су 
донесене одлуке о покретању поступака јавних набавки, проведени поступци одговарају 
вриједносним разредима који су дефинисани наведеним Законом, за поступке набавке 
проведене путем конкурентског захтјева за достављање понуда (гориво и мазиво, дрва и 
угаљ), понуде су достављене на адресу минимално три понуђача, за поступак набавке 
путем директног споразума (ауто-гуме) извршено је испитивање тржишта, именоване су 
комисије за јавне набавке, сачињени су записници о отварању понуда, донесене су одлуке 
о избору најповољнијег понуђача односно одлуке о додјели уговора за јавну набавку и 
закључени су уговори са добављачима, што је у складу са чланом 13. став (1), чланом 17. 
став (1), чланом 18. став (1), чланом 63., 70. став (1 и 3), чланом 87. став (2 и 3), чланом 
88. и 90. Закона о јавним набавкама.  

Међутим, за наведене набавке, Дом здравља није објавио обавјештење о набавци, у 
одлукама о покретању поступка јавне набавке није наведен податак о извору 
финансирања, чланови комисије за јавне набавке нису потписали изјаву о 
непристрасности и повјерљивости, те непостојању сукоба интереса, одлукама о 
именовању комисије нису именовани замјенски чланови комисије и секретар комисије. 
Наведено није у складу са чланом 18., 35. и 36. Закона о јавним набавкама и Правилником 
о успостављању и раду комисије за набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14). 

2.2. Нереализоване препоруке 

На основу провјере презентоване књиговодствене и друге пратеће документације и 
предузетих мјера (или датих образложења одговорних особа) у вези са провођењем 
препорука, стекли смо увјерење да Дом здравља није провео четири препоруке за 
финансијске извјештаје (препоруке под редним бројем 1, 2, 3. и 4.). 

Препорука под редним бројем 1. за финансијске извјештаје  

Дом здравља у пословним књигама у 2021. години није извршио евидентирање 
пословних промјена у складу са Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у 
контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 106/15), а исто се односи на: 

- дио пословне зграде који се изнајмљује ЗУ „Моја апотека“ Бања Лука и Фонду 
здравственог осигурања Републике Српске није евидентиран у складу са чланом 
4. став (10) наведеног правилника у оквиру инвестиционих некретнина,   

- ауто-гуме, хтз опрема и материјал и дијелови за текуће одржавање основних 
средстава који се у цјелости отписују у обрачунском периоду, у моменту набавке 
нису евидентирани на позицијама залиха у складу са чланом 8. наведеног 
правилника, већ су исти евидентирани на позицијама трошкова материјала,  

- трошкови по основу отпремнина за одлазак у пензију, помоћи запосленим, 
накнаде за употребу властитог возила у службене сврхе и трошкови запослених 
на службеном путу, су евидентирани на позицијама трошкова бруто осталих 
личних расхода, што није у складу са чланом 40. наведеног правилника, јер исти 
представљају трошкове отпремнина, награда и помоћи и трошкове запослених 
на службеном путу, 
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- исплате по основу окончаних судских поступака и по основу рјешења о принудној 
наплати пореза су евидентирани на позицијама расхода по основу расходовања 
залиха материјала и робе и осталих расхода, што није у складу са чланом 43. и 
45. наведеног правилника, јер исте представљају нематеријалне трошкове, 

- мјенице које су дате као средство обезбјеђења по рјешењу о одгођеном плаћању 
пореских обавеза и туђа имовина (софтвер за књиговодство EcoOne servis и 
софтвер WebMedic за породичну медицину) нису евидентиране у складу са 
чланом 62. и 63. наведеног правилника на позицијама ванбилансне евиденције.  

Трошкови бруто накнада зарада за годишњи одмор, рад у дане државних празника, 
боловање на терет послодавца су у 2021. години евидентирани на позицијама 
трошкова бруто накнада зарада, што је у складу са чланом 40. Правилника о контном 
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга 
правна лица и предузетнике. 

Препорука под редним бројем 2. за финансијске извјештаје  

Дом здравља није извршио процјену новог вијека трајања опреме чија је 
књиговодствена вриједност сведена на нулу, што није у складу са параграфом 51 и 57 
МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема. Такође, није извршена процјена 
вриједности грађевинских објеката и земљишта у складу са захтјевима МРС 16 - 
Некретнине, постројења и опрема, што може имати за посљедицу да је у пословним 
књигама исказана књиговодствена вриједност која одступа од стварне вриједности 
сталних средстава. 

Препорука под редним бројем 3. за финансијске извјештаје  

Биланс токова готовине на дан 31.12.2021. године није сачињен у складу са чланом 8. 
став (3) Правилника о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник 
Републике Српске“, број 63/16), јер су у оквиру прилива и одлива из пословних 
активности и одлива из активности финансирања исказане компензације које нису 
проведене преко пословних рачуна, а из којих су затворене обавезе према 
добављачима за лијекове и медицински материјал, обавезе за кредите према Фонду 
здравственог осигурања Републике Српске и намирена потраживања од Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске по основу уговора о пружању и 
финансирању примарног нивоа здравствене заштите.  

Препорука под редним бројем 4. за финансијске извјештаје  

Дом здравља у Напоменама уз финансијске извјештаје за 2021. годину није 
објелоданио додатне информације за поједине ставке приказане у извјештају о 
финансијском положају и укупном резултату у складу са захтјевима МРС 1 - 
Презентација финансијских извјештаја и МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема, а 
којe се односе на објелодањивања у вези са: 

- власништвом над некретнинама и земљиштем, сваком ставком некретнина, 
постројења и опреме у финансијским извештајима који се односе на основе за 
одмјеравање коришћене код утврђивања бруто књиговодствене вриједности, 
коришћени метод амортизације, корисни вијек употребе или коришћене стопе 
амортизације (параграф 73 до 79 МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема), 

- обавезама према Фонду здравственог осигурања Републике Српске у износу од 
46.248 КМ, за које нису утврђени услови измирења (параграф 112 (ц) и 125 МРС 1 - 
Презентација финансијских извјештаја), 
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- стањем доспјелих и будућих обавеза по репрограму пореских обавеза (параграф 
61, 77, 112 (б) и (ц) и 125 МРС 1 - Презентација финансијских извјештаја), 

- подацима о судским споровима (параграф 114 МРС 1 – Презентација финансијских 
извјештаја).  

3. Закључак 

Дом здравља је у складу са чланом 21. став (3) Закона о ревизији јавног сектора 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 98/05 и 20/14) доставио 
Главној служби за ревизију одговор о предузетим активностима ради превазилажења 
пропуста и неправилности утврђених у ревизијском извјештају број РВ030-20 од 
06.08.2020. године.  

На основу испитане књиговодствене и друге пратеће документације и датих 
образложења одговорних особа, закључили смо да су од укупно шест датих препорука 
у Извјештају о проведеној финансијској ревизији за 2019. годину, дјелимично проведене 
двије препоруке, а четири препоруке нису проведене. 

Ревизијски тим 

Невенка Лубурић, с.р.   

Сања Вучић, с.р. 

Станислава Савић Кнежић, с.р.  
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