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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“ Кнежево за период 01.01-31.12.2019. година (број РВ014-20) 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 2.2. и 2.3. извјештаја: 

Јавна здравственa установa „Дом здравља“ Кнежево је од укупно 13 препорука које 
су дате у Извјештају о проведеној финансијској ревизији за 2019. годину, дјелимично 
провела двије препоруке и шест препорука није провела. 

Дјелимично су проведене препоруке које се односе на систем интерних контрола и 
издавање налога за службена путовања, те обрачун накнада за употребу аутомобила 
у личној својини за службена путовања. 
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Нису проведене препоруке које се односе на процјену обезврјеђености објеката који 
се не користе за обављање примарне здравствене заштите, објелодањивања свих 
релевантних информација у напоменама уз финансијске извјештаје, исплату готовине 
из благајне, обрачун накнада за дежурства, обрачун пореза на доходак и доприноса 
на накнаде члановима Управног одбора и накнаде докторима за мртвозорство и за 
обраду захтјева за инвалидску комисију и усаглашавање вриједности капитала у 
пословним евиденцијама и судском регистру. 

Негативан закључак 

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“ Кнежево за 2019. годину, због 
значаја наведеног у пасусу, Основ за негативан закључак, нисмо стекли увјерење да 
су дате препоруке проведене. 

 

 

Главни ревизор 

Јово Радукић, с.р. 

 

Бања Лука,  02.12.2022. године 
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II ИЗВЈЕШТАЈ О СТАТУСУ ПРЕПОРУКА ДАТИХ ПРИЛИКОМ 
ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 
„ДОМ ЗДРАВЉА“ КНЕЖЕВО 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“ Кнежево за 2019. годину и у ревизијском извјештају број РВ014-20 од 
06.08.2020. године изразила позитивно мишљење за финансијске извјештаје и 
мишљење са резервом за усклађеност. 

Приликом наведене ревизије дате су директору препоруке које су се односиле на 
финансијске извјештаје, да се: 

1) накнаде по уговору о дјелу евидентирају сходно одредбама члана 43. став (1) 
Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна 
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике,  

2) изврши процјена обезврјеђености објеката који се не користе за обављање 
примарне здравствене заштите и у складу с тим изврши умањење њихове 
вриједности,  

3) Биланс новчаних токова сачињава у складу са одредбама параграфа 10 МРС 7 - 
Извјештај о токовима готовине и  

4) у Напоменама уз финансијске извјештаје презентују информације у вези МРС 16 
- Некретнине, постројења и опрема (параграф 73 тачка ц) и 74 тачка а)), као и у 
вези ванбилансне евиденције и камата на репрограмиране пореске обавезе. 

За усклађеност препоручено је директору, да се: 

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

2) исплате готовине из благајне врше у складу са одредбама Уредбе о условима и 
начину плаћања готовим новцем,  

3) приликом провођења јавних набавки поштују одредбе члана 63. став (6) и 89. став 
(3) Закона о јавним набавкама,  

4) издавање налога за службена путовања и обрачун накнада за употребу 
аутомобила у личној својини за службена путовања врши у складу са чланом 12. 
и 14. Уредбе о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за 
запослене у јавном сектору Републике Српске,  

5) обрачун накнада за дежурства врши у складу са чланом 33. и 34. Закона о платама 
запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске,  

6) на накнаде члановима Управног одбора и накнаде докторима за мртвозорство и 
за обраду захтјева за инвалидску комисију обрачунавају порез на доходак и 
доприноси у складу са чланом 3, 51. и 52. став (1) тачка 1) и 9) Закона о порезу на 
доходак и чланом 3. став (1) тачка 1) и 8) Закона о доприносима и  

7) усагласи вриједност капитала у пословним евиденцијама и судском регистру. 

За усклађеност препоручено је Управном одбору, да се: 

8) прибавља сагласност Скупштине општине Кнежево на финансијски план, како је 
дефинисано чланом 19. Закона о систему јавних служби и чланом 46. Статута 
Дома здравља и  

9) ослобађање од плаћања партиципације врши само за категорије осигураних лица 
и услуге здравствене заштите које су дефинисане Законом о здравственом 
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осигурању и Правилником о садржају, обиму и начину остваривања права на 
здравствену заштиту. 

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

2. Провођење препорука из предметног извјештаја 

Јавна здравствена установа „Дом здравља“ (у даљем тексту: Дом здравља) 
доставила је Главној служби за ревизију Одговор о активностима на отклањању 
неправилности утврђених у Извјештају о проведеној финансијској ревизији Јавне 
здравствене установе „Дом здравља“ Кнежево за период 01.01- 31.12.2019. године, у 
року дужем од 60 дана од датума достављања извјештаја, што није у складу са 
чланом 21. став (3) Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске („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“ Кнежево за период 01.01-31.12.2019. године достављен је током провјере 
статуса препорука. 

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 пет препорука и то двије 
дате за финансијске извјештаје (под редним бројем 1 и 3) и три препоруке дате за 
усклађеност (под редним бројем 3, 8 и 9). 

Препорука број 1 за финансијске извјештаје 

Дом здравља је у 2021. години евидентирање накнада по уговору о дјелу вршио у 
складу са одредбама члана 43. став (1) Правилника о контном оквиру и садржини 
рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 
предузетнике („Службени гласник Републике Српске“ број 106/15). 

Препорука број 3 за финансијске извјештаје 

Одливи готовине по основу улагања у набавку опреме и одливи готовине по основу 
отплате зајма исказани су у Билансу токова готовине (Извјештај о токовима готовине) 
за 2021. годину у оквиру токова готовине из активности инвестирања односно 
активности финансирања, што је у складу са одредбама МРС 7 – Извјештај о 
токовима готовине (параграф 10). 

Препорука број 3 за усклађеност 

У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Српске“ број 
38/14), а сходно датој препоруци, Дом здравља је код конкурентских захтјева за 
достављање понуда у којим је достављена једна прихватљива понуда уговоре 
закључио у року од 10 дана од дана окончања поступка, a копијe записника о 
отварању понуда доставио свим понуђачима у прописаном року. 

Препорука број 8 за усклађеност 

Дом здравља је прибавио сагласност оснивача на Програм и план рада и финансијски 
план за 2021. годину, како је дефинисано чланом 19. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16) и чланом 46. 
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Статута Дома здравља од 17.09.2009. године (Измјене и допуне Статута од 
24.01.2012. године). 

Препорука број 9 за усклађеност 

Управни одбор је 12.07.2021. године донио Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о 
ослобађању од плаћања партиципације медицинских услуга за раднике Дома 
здравља и њихових чланова уже породице (број 02-275/12 од 17.12.2012. године), 
тако да од наведеног датума запослени Дома здравља и чланови њихове уже 
породице, нису ослобођени од плаћања партиципације. 

2.2. Дјелимично проведене препоруке 

На основу провјере презентоване књиговодствене и друге пратеће документације и 
предузетих мјера (или датих образложења одговорних особа) за провођење 
препорука стекли смо увјерење да су дјелимично проведене двије препоруке дате за 
усклађеност (под редним бројем 1 и 4).  

Препорука број 1 за усклађеност 

У вези дате препоруке, Дом здравља је успоставио помоћну књигу за залихе, док 
поједине картице основних средстава не презентују информације везане за одређено 
основно средство (назив добављача, за средства набављена у ранијем периоду се 
као датум набавке наводи 31.12.2017. године, фабрички број и друге релевантне 
карактеристике имовине). 

Дом здравља је сачинио Приједлог статута који је доставио Министарству здравља и 
социјалне заштите Републике Српске дана 23.12.2021. године, ради прибављања 
мишљења прије добијања сагласности Општине Кнежево сходно члану 74. став (2) 
Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 106/09 и 
44/15). У јуну 2022. године донесен је нови Закон о здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Српске“ број 57/22), а којим је прописано да сагласност на статут 
јавне здравствене установе даје оснивач. Министарство здравља и социјалне 
заштите Републике Српске је доставило одговор 22.07.2022. године у ком је навело 
да је чланом 119. став (3) новог закона прописано да сагласност на статут јавне 
здравствене установе, у конкретном случају Јавне здравствене установе Дом 
здравља Кнежево даје оснивач. 

За Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста од 
12.07.2021. године је прибављена сагласност оснивача, односно Општине Кнежево, 
како је дефинисано чланом 19. став (3) Закона о систему јавних служби. Поменутим 
правилником за радно мјесто Шеф рачуноводства, у чијем су опису послови припреме 
и састављања финансијских извјештаја, је предвиђено посједовање лиценце 
сертификованог рачуновође, што је у складу са чланом 13. Закона о рачуноводству и 
ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 94/15 и 
78/20). 

Оквирни норматив потрошње горива по возилима донесен је 10.06.2021. године. 
Међутим, интерним актом нису дефинисани критеријуми за остваривање права на 
накнаду за долазак и повратак са посла, нити је за све запослене обрачун наведене 
накнаде вршен према присуству на послу. 

Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама од 18.02.2020. године 
нису дефинисане специфичности из финансијских и обрачунских односа са Фондом 
здравственог осигурања Републике Српске, а односе се на евидентирање издатих 
фактура за ино осигуранике, дијализу, више издате лијекове на рецепт, извршене 
услуге за друге установе, накнаду Фонду здравственог осигурања и др. 
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Улазним фактурама се додјељују евиденциони бројеви сходно одредбама Уредбе о 
канцеларијском пословању (”Службени гласник Републике Српске” број 8/20). 

Дом здравља није донио акт о управљању ризицима којим се уређују организациони 
циљеви и задаци, процјена ризика и управљање ризицима, што није у складу са 
чланом 8. став (2) Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 91/16). Такође, нису 
дефинисани кључни пословни процеси и није успостављена књига пословних 
процеса (тачка 22. подтачке 3, 4 и 5) Упутства о начину и поступку успостављања и 
спровођења система финансијског управљања и контроле (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 99/17). 

Препорука број 4 за усклађеност 

Од 2022. године Дом здравља издаје путне налоге за службена путовања сходно 
члану 15. Одлуке о висини накнаде трошкова за службена путовања у земљи и 
иностранству за запослене у Републици Српској („Службени гласник Републике 
Српске“ број 57/21). Међутим, обрачун накнада трошкова превоза за употребу 
аутомобила у личној својини за службена путовања, није вршен у складу са чланом 
13. став (2) поменуте одлуке, односно у висини од 20% цијене од литре горива по 
пређеном километру, већ је обрачун вршен на основу сагласности директора Дома 
здравља од 31.12.2018. године у висини фискалног рачуна за цјелокупну количину 
издатог горива. Споменути трошак горива је приказан на фактури добављача, а која 
укључује и гориво издато за аутомобиле у власништву Дома здравља (санитетска 
возила). 

2.3. Нереализоване препоруке 

На основу провјере презентоване документације о провођењу препорука (и датих 
образложења одговорних особа) утврђено је да Дом здравља није провео двије 
препоруке за финансијске извјештаје (под редним бројем 2 и 4) и четири препоруке 
за усклађеност (под редним бројем 2, 5, 6 и 7). 

Препорука број 2 за финансијске извјештаје 

Дом здравља није извршио процјену обезврјеђености објеката који се не користе за 
обављање примарне здравствене заштите и није евидентирао умањење њихове 
вриједности у складу са параграфом 8, 9, 30, 59, 60 и 61 МРС 36 - Умањење 
вриједности имовине. 

Препорука број 4 за финансијске извјештаје 

У Напоменама уз финансијске извјештаје за 2021. годину за сваку ставку некретнина, 
постројења и опреме у финансијским извештајима Дом здравља није објелоданио 
коришћени корисни вијек трајања или стопе амортизације и постојање и износ 
ограничења власништва, што није у складу са захтјевима МРС 16 - Некретнине, 
постројења и опрема (параграф 73ц и 74а), као и релевантне информације о 
ванбилансној евиденцији и каматама на репрограмиране пореске обавезе. 

Препорука број 2 за усклађеност 

Дом здравља је током 2021. године вршио исплату накнада запосленим (накнаде 
докторима за мртвозорство и за обраду захтјева за инвалидску комисију) готовински 
из благајне, што није у складу са чланом 3. Уредбе о условима и начину плаћања 
готовим новцем („Службени гласник Републике Српске“ број 86/12 и 10/14). 
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Препорука број 5 за усклађеност 

Обрачун накнаде за дежурства није вршен у складу са Законом о платама запослених 
лица у јавним установама у области здравства Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 49/21), а запосленим у Служби хитне помоћи који су радили 
дуже од пуног радног времена, прековремени сати рада компензовани у слободне 
сате, већ је вршен обрачун плата за вријеме проведено на раду. 

Препорука број 6 за усклађеност 

На накнаде члановима Управног одбора, накнаде докторима за мртвозорство и за 
обраду захтјева за инвалидску комисију није обрачунат и плаћен порез на доходак, 
што није у складу са чланом 3, 51. и 52. став (1) тачка 1) и 9) Закона о порезу на 
доходак („Службени гласник Републике Српске“ број 60/15, 5/16, 66/18, 105/19, 123/20 
и 49/21). Такође, на поменуте накнаде нису обрачунати доприноси на накнаде 
остварене по том основу сходно члану 3. став (1) тачка 1) и 8) Закона о доприносима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 114/17, 112/19 и 49/21). 

Препорука број 7 за усклађеност 

Дом здравља није усагласио вриједност капитала у пословним евиденцијама и 
вриједност капитала у оснивачком акту и судском регистру како је то дефинисано 
чланом 46. Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 67/13, 15/16 и 84/19). 

3. Закључак 

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

На основу испитане књиговодствене и друге пратеће документације и датих 
образложења одговорних лица, закључили смо да је Дом здравља од укупно 13 датих 
препорука провео пет препорука, дјелимично је провео двије препоруке, а шест 
препорука није проведено. 

 

Ревизијски тим 

Данијела Дувњак, с.р.  

Свјетлана Коџоман, с.р.  

  


	I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
	II ИЗВЈЕШТАЈ О СТАТУСУ ПРЕПОРУКА ДАТИХ ПРИЛИКОМ ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ „ДОМ ЗДРАВЉА“ КНЕЖЕВО ЗА 2019.  ГОДИНУ (НАЛАЗИ)
	1. Увод
	2. Провођење препорука из предметног извјештаја
	2.1. Проведене препоруке
	2.2. Дјелимично проведене препоруке
	2.3. Нереализоване препоруке

	3. Закључак


