
 

ГЛАВНА СЛУЖБА  
ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Република Српска 
78000 Бања Лука 
Владике Платона бб 
Тел:  +387(0)51/493-555 
Факс:+387(0)51/493-556 
e-mail: revizija@gsr-rs.org 

 

Извјештај о статусу препорука датих  

приликом финансијске ревизије 

Јавне здравствене установе „Дом здравља Нови Град“  

Нови Град за 2019. годину 

Број: ИП013-22 

 

Бања Лука, 07.12.2022. године 

mailto:revizija@gsr-rs.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

САДРЖАЈ 

I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА ........................................................................... 1 

II ИЗВЈЕШТАЈ О СТАТУСУ ПРЕПОРУКА ДАТИХ ПРИЛИКОМ ФИНАНСИЈСКЕ 
РЕВИЗИЈЕ ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ „ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ 
ГРАД“ НОВИ ГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ (НАЛАЗИ) .............................................. 3 

1. Увод ............................................................................................................................. 3 

2. Провођење препорука из предметног извјештаја ................................ 4 

2.1. Проведене препоруке ............................................................................................... 4 

2.2. Дјелимично проведене препоруке ..................................................................... 6 

2.3. Нереализоване препоруке ...................................................................................... 7 

3. Закључак ................................................................................................................... 7 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 Извјештај о статусу препорука датих приликом финансијске ревизије 
Јавне здравствене установе „Дом здравља Нови Град“ Нови Град за 2019. 

годину 

1 

 

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 Нови Град“ Нови Град за период 01.01-31.12.2019. године (број: РВ049-20) и 
документације која поткрепљује проведеност препорука кроз независни ангажман 
ради пружања увјеравања ограниченог степена о статусу препорука датих у 
ревизијском извјештају. 

Одговорност руководства за провођење препорука 

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

Одговорност ревизора 

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

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

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

Основ за закључак са резервом  

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

Јавна здравственa установa „Дом здравља Нови Град“ Нови Град је од укупно 12 
препорука које су дате у Извјештају о проведеној финансијској ревизији за 2019. 
годину, дјелимично провела двије препоруке и једну препоруку није провела. 
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Дјелимично су проведене препоруке које се односе на објелодањивање информација 
у Напоменама уз финансијске извјештаје у складу са захтјевима Међународних 
стандарда финансијског извјештавања и обрачун увећања основне плате запослених 
за сваку навршену годину осигурања. 

Није проведена препорука која се односи на провођење јавних набавки у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама.  

Закључак са резервом 

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

                                                                                                     

Главни ревизор 

Јово Радукић с.р.  

 

Бања Лука, 07.12.2022. године 
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II ИЗВЈЕШТАЈ О СТАТУСУ ПРЕПОРУКА ДАТИХ ПРИЛИКОМ 
ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 
„ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ГРАД“ НОВИ ГРАД 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 Нови Град“ Нови Град за 2019. годину и у ревизијском извјештају број: 
РВ049-20 од 07.07.2020. године изразила мишљење са резервом за финансијске 
извјештаје и мишљење са резервом за усклађеност. 

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

1) у Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама ажурирају 
постојеће и донесу недостајуће рачуноводствене политике у складу са 
Међународним стандардима финансијског извјештавања и Законом о 
рачуноводству и ревизији Републике Српске, 

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

3) изврши признавање и евидентирање донираног софтвера за тимове 
породичне медицине у складу са захтјевима МРС 20 – Рачуноводство 
државних давања и објелодањивања државних помоћи и чланом 28. став (8) 
Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, 

4) изврши признавање и евидентирање имовине која је дата у пословни закуп, у 
складу са параграфом 16 МРС 40 - Инвестиционе некретнине и чланом 4. став 
(10) Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике,  

5) признавање и евидентирање краткорочних потраживања по основу 
рефундација боловања врши у тренутку кад се стекну услови за рефундацију, 
у складу са Правилником о остваривању права на накнаду плате за вријеме 
привремене неспособности за рад и Упутством о условима и поступку за 
одобравање рефундације, 

6) евидентирање дијела дугорочних финансисјких обавеза који за плаћање 
доспијева у периоду од годину дана врши у складу са параграфом 69 МРС 1 – 
Презентација финансијских извјештаја, 

7) изврши евидентирање свих камата по основу рјешења Министарства 
финансија Републике Српске о одложеном плаћању пореског дуга у складу са 
параграфима 42 и 49 МРС 8 – Рачуноводствене политике, промјене 
рачуноводствених процјена и грешке, 

8) у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодане све релевантне 
информације у сврху разумијевања финансијских извјештаја, а у складу са 
захтјевима Међународних стандарда финансијског извјештавања. 
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За усклађеност дате су препоруке да се: 

1) јавне набавке проводе у складу са чланом 1. став (2), 88. став (1), 70. став (1) 
и 75. став (1) и (2) Закона о јавним набавкама, 

2) мјесечне пријаве за порез по одбитку достављају Пореској управи Републике 
Српске у складу са чланом 61. став (4) Закона о порезу на доходак, 

3) обрачун минулог рада врши у складу са чланом 6. став (3) Закона о платама 
запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске, 

4) исплате готовог новца из благајне врше у складу са чланом 3. Уредбе о 
условима и начину плаћања готовим новцем. 

2. Провођење препорука из предметног извјештаја 

Јавна здравствена установа „Дом здравља Нови Град“ Нови Град (у даљем тексту: 
Дом здравља) доставила је Главној служби за ревизију одговор у којем износи радње 
које су предузете ради превазилажења пропуста и неправилности утврђених у 
ревизијском извјештају за период 01.01-31.12.2019. године, у складу са чланом 21. 
став (3) Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 98/05 и 20/14). 

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

На Нацрт извјештаја о статусу препорука датих приликом финансијске ревизије Јавне 
здравствене установе „Дом здравља Нови Град“ Нови Град за 2019. годину, није било 
примједби. 

2.1. Проведене препоруке 

На основу провјере презентоване књиговодствене и друге пратеће документације и 
предузетих мјера (или датих образложења одговорних особа) за провођење 
препорука стекли смо увјерење да је Дом здравља провео девет препорука и то седам 
препорука датих за финансијске извјештаје (под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6  и 7) 
и двије препоруке дате за усклађеност пословања (под редним бројевима 2 и 4). 

Проведене препоруке за финансијске извјештаје: 

Препорука број 1 

Дом здравља је у децембру 2020. године донио нови Правилника о рачуноводству и 
рачуноводственим политикама у којем су дефинисане рачуноводствене политике које 
се примјењују приликом признавања, одмјеравања и објелодањивања 
нефинансијске, финансијске и инвестиционе имовине, државних давања и 
објелодањивања државних помоћи и потраживања, у складу са Међународним 
стандардима финансијског извјештавања и чланом 7. Закона о рачуноводству и 
ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 94/15 и 
78/20). 
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Препорука број 2 

У вези дате препоруке, Дом здравља је у Извјештају о извршеном попису имовине и 
обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године, презентовао податке о датуму почетка 
и завршетка пописа, времену утрошеном по појединим фазама пописа, стручној и 
професионалној квалификацији и радном ангажману лица ангажованих на попису, 
упоредни преглед стварног и књиговодственог стања пописане имовине и обавеза, те 
преглед количинских и вриједносних разлика између стварног и књиговодственог 
стања, у складу са чланом 20. став (1) тачке од 1) до 4) Правилника 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).  

Препорука број 3 

Дом здравља је извршио исправку погрешно признатог и евидентираног системског и 
апликативног софтвера за тимове породичне медицине, који је испоручен као 
донација од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске – 
Јединица за координацију пројеката. Софтвер је признат и евидентиран у складу са 
захтјевима МРС 20 – Рачуноводство државних давања и објелодањивања државних 
помоћи и Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за 
привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник 
Републике Српске“ број 104/21 и 59/22).  

Препорука број 4 

Због појаве COVID - 19 у 2020. години дошло је до прекида у реализацији уговора о 
закупу просторија у кругу Дома здравља са фирмом „Hoffman“ д.о.о. Приједор и Дом 
здравља у будућности неће остваривати економску корист од закупа имовине, те су 
престали услови за признавање и евидентирање исте у складу са параграфом 16 
МРС 40 - Инвестиционе некретнине и чланом 5. став (4) Правилника о контном оквиру 
и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна 
лица и предузетнике.  

Препорука број 5 

Због кашњења у исплатама доприноса на лична примања, Дом здравља у 2020., 2021. 
и 2022. години није остварио право на рефундацију накнаде нето плате за вријеме 
привремене неспособности за рад запослених, у складу са чланом 36. став (1) и (3) 
Правилника о остваривању права на накнаду плате за вријеме привремене 
неспособности за рад („Службени гласник Републике Српске“ број 14/22 и 99/22) и 
чланом 4. Упутства о поступку утврђивања права послодавца на поврат исплаћене 
накнаде нето плате („Службени гласник Републике Српске“ број 20/22) и сходно томе 
није евидентирао потраживања од Фонда здравственог осигурања Републике Српске 
по наведеном основу. 

Препорука број 6 

Дом здравља је у 2020. и 2021. години дио дугорочних финансијских обавеза који за 
плаћање доспијева у периоду од годину дана, по основу кредита Unikredit banke Бања 
Лука и репрограма обавеза одобреног од стране Пореске управе Републике Српске, 
евидентирао у складу са параграфом 69 МРС 1 – Презентација финансијских 
извјештаја. 
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Препорука број 7 

Дом здравља је у 2020. и 2021. години доспјеле каматe по основу рјешења 
Министарства финансија Републике Српске о одложеном плаћању пореског дуга 
(репрограм обавеза) и рјешења о принудној наплати евидентирао у складу са 
параграфима 42 и 49 МРС 8 – Рачуноводствене политике, промјене 
рачуноводствених процјена и грешке. 

Проведене препоруке за усклађеност: 

Препорука број 2 

Дом здравља је за исплаћене плате запослених за 2022. годину доставио Пореској 
управи Републике Српске мјесечне пријаве за порез по одбитку, у складу са чланом 
61. став (4) Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ број 
60/15, 5/16, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21 и 56/22). 

Препорука број 4 

У вези дате препоруке, Дом здравља је нето накнаде по основу уговора о дјелу у 2022. 
години исплатио са банковног рачуна, док су исплате готовог новца из благајне 
вршене у складу са чланом 3. став (1) тачка ђ) Уредбе о условима и начину плаћања 
готовим новцем (“Службени гласник Републике Српске” број 86/12 и 10/14). 

2.2. Дјелимично проведене препоруке 

На основу провјере презентоване књиговодствене и друге пратеће документације за 
провођење препорука стекли смо увјерење да су дјелимично проведене двије 
препоруке и то једна препорука дата за финансијске извјештаје (под редним бројем 
8) и једна препорука дата за усклађеност (под редним бројем 3). 

Препорука број 8 за финансијске извјештаје 

Дом здравља је сачинио Напомене уз финансијске извјештаје за 2021. годину и 
провео препоруку у дијелу који се односио на објелодањивање информација о 
основама за састављање финансијских извјештаја, преглед значајних примјењених 
политика и додатних информација за разумијевање средстава, обавеза, прихода, 
расхода, токова готовине и државних давања.  

Препорука није проведена у дијелу који се односи на објелодањивање значајних 
ставки приказаних у извјештају о промјенама на капиталу, информација везаних за 
потенцијалну имовину и потенцијалне обавезе, процјену и објелодањивање 
сталности пословања у складу са параграфима 114 и 125 МРС 1 - Презентација 
финансијских извјештаја. 

Препорука број 3 за усклађеност 

Обрачун увећања основне плате за сваку навршену годину стажа осигурања 
запослених у 2022. години вршен је у складу са чланом 6. став (3) Закона о платама 
запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 68/22), осим за запослене код којих је 
основицу за обрачун чинила основна плата претходно увећана за рад ноћу, рад на 
радном мјесту са повећаним ризиком (рад са РТГ машинама и COVID пацијентима), 
накнаду за приправност (утврђену у постотку од основне плате) и накнаду за 
предсједника синдиката. 
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2.3. Нереализоване препоруке 

На основу провјере презентоване књиговодствене и друге пратеће документације и 
датих образложења одговорних особа стекли смо увјерење да Дом здравља није 
провео једну препоруку дату за усклађеност (под редним бројем 1). 

Препорука број 1 за усклађеност 

Дом здравља није у 2021. и 2022. години покренуо и провео поступке и није закључио 
уговоре за набавку дијела лијекова и осталог медицинског материјала, опреме и роба 
и услуга за текуће одржавање објеката, возила и опреме, што није у складу са чланом 
1. став (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Српске“ број 
38/14). 
На Порталу јавних набавки нису путем система Е-набавке објављена обавјештења о 
додјели уговора на основу резултата отворених поступка и нису достављени 
извјештаји за поступке конкурентског захтјева за достављање понуде у 2021. години 
и директне споразуме у 2022. години, што није у складу са чланом 74. и 75. став (1) 
Закона о јавним набавкама. 

3. Закључак 

Дом здравља доставио је Главној служби за ревизију одговор у којем износи радње 
које су предузете ради превазилажења пропуста и неправилности утврђених у 
ревизијском извјештају за период 01.01-31.12.2019. године, у складу са чланом 21. 
став (3) Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске. 

На основу испитане књиговодствене и друге пратеће документације и датих 
образложења одговорних лица, закључили смо да је Дом здравља од укупно 12 датих 
препорука провео девет препорука, дјелимично је провео двије препоруке, а једна 
препорука није проведена. 
 

Ревизијски тим 

Ненад Дмитровић с.р.   

Ивана Марјановић с.р. 
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