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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“ Градишка за период 01.01-31.12.2019. година (број: РВ010-20) 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“ Градишка је од укупно 9 препорука које 
су дате у Извјештају о проведеној финансијској ревизији за 2019. годину, дјелимично 
провела три препоруке и једну препоруку није провела. 

Дјелимично су проведене препоруке које се односе на попис имовине и обавеза, 
евидентирање јубиларних награда и састављање Биланса токова готовине. 

Није проведена препорука које се односи на Напомене уз финансијске извјештаје. 
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Закључак са резервом 

На основу извршене провјере провођења препорука датих у Извјештају о проведеној 
финансијској ревизији Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Градишка 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, 30.11.2022. године 
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II ИЗВЈЕШТАЈ О СТАТУСУ ПРЕПОРУКА ДАТИХ ПРИЛИКОМ 
ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 
„ДОМ ЗДРАВЉА“ ГРАДИШКА 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“ Градишка за 2019. годину и у ревизијском извјештају број: РВ010-20 
од 02.07.2020. године изразила позитивно мишљење за финансијске извјештаје и 
мишљење са резервом за усклађеност. 

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

1) попис имовине и обавеза врши у складу са чланом 17. став (5), 18. став (1) 
тачка 5. и 7. и чланом 20. став (1) тачка 3. и 4. Правилника о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза и чланом 18. став (3) Закона о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске, 

2) евидентирање јубиларних наградa у бруто износу врши у складу са чланом 40. 
став (6) Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контом оквиру за 
привредна друштва, задруге и друга правна лица и предузетнике и у складу са 
начелом настанка пословног догађаја,  

3) процјена фер вриједност основних средстава врши у складу са параграфом 36 
МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема односно ако се врши 
ревалоризација одређене опреме ревалоризује се цјелокупна група опреме 
којој средство припада,  

4) Биланс токова готовине саставља 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 

5) у Напоменама уз финансијске извјештаје објелодане додатне информације за 
разумијевање финансијских извјештаја и информације у вези са сталношћу 
пословања у складу са захтјевима Међународних стандарда финансијског 
извјештавања. 

За усклађеност препоручено је да се: 

1) документација за службена путовања издаје и попуњава у складу са чланом 
14. став (2) и 16. (став 1) Уредбе о накнадама за службена путовања у земљи 
и иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске, 

2) провођење поступака јавних набавки врши у складу са чланом 17. став (2), 72. 
став (5) и 75. став (1) Закона о јавним набавкама, као и да се поштује члан 4. 
Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора и 

3) увећање плате запосленим за сваку навршену годину стажа осигурања 
обрачунава на основну плату, у складу са чланом 6. став (3) Закона о платама 
запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске. 

Управном одбору препоручено је да обезбиједи да се ослобађање од плаћања 
партиципације одобри само за категорије осигураних лица и услуге здравствене 
заштите дефинисане Законом о здравственом осигурању и чланом 53. Правилника о 
садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту. 
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На Нацрт извјештаја о статусу препорука датих приликом финансијске ревизије Јавне 
здравствене установе „Дом здравља“ Градишка за 2019. годину, није било примједби.  

2. Провођење препорука из предметног извјештаја 

Јавна здравствена установа „Дом здравља“ Градишка за 2019. годину (у даљем 
тексту: Дом здравља) доставиo је Главној служби за ревизију Одговор о активностима 
на отклањању неправилности утврђених у Извјештају о проведеној финансијској 
ревизији Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Градишка за период 01.01-
31.12.2019. године, у року од 60 дана од датума достављања извјештаја како је то 
прописано чланом 21. став (3) Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске 
(„Службени гласника 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“ Градишка за период 01.01-31.12.2019. године достављен је током провјере 
статуса препорука. 

На основу испитане књиговодствене и друге пратеће документације и датих 
образложења одговорних лица, закључили смо да је Дом здравља од укупно 9 датих 
препорука провео четири препоруке, дјелимично је провео три препоруке, једна 
препорука није проведена и једна препорука није актуелна. 

Препорука под редним бројем 3 за финансијске извјештаје није актуелна, јер Дом 
здравља у 2021. години није вршио процјену фер вриједности основних средстава. 
Параграфом 34 МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема, је дефинисано да се код 
некретнина, постројења и опреме код којих су кретања фер вриједности незнатна, 
није потребно тако често ревалоризовање, те се ставке ревалоризују само једном на 
сваких три или пет година. 

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 четири препоруке за усклађеност под 
редним бројем 1, 2, 3 и 4. 

Препорука број 1 за усклађеност 

Дом здравља је обрачун и исплате дневница за службена путовања током 2021. 
године вршиo у складу са Уредбом о накнадама за службена путовања у земљи и 
иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске", број 73/10) и Одлуком о висини накнаде трошкова за службена 
путовања у земљи и иностранству за запослене у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“, број 57/21). Oдлуке за службено путовање у иностранство  
донесене су у складу са чланом 14. став (2), док су трошкови за службено путовање 
исплаћени на основу обрачуна путних трошкова и писаног извјештаја у року од седам 
дана од дана завршетка службеног путовања у складу са чланом 16. став (1) поменуте 
уредбе.  

Препорука број 2 за усклађеност 

Провјером статуса препорука нису утврђена одступања од примјене одредби Закона 
о јавним набавкама, у даљем тексту: ЗЈН („Службени гласник Републике Српске“, број 
38/14). Дом здравља у Плану набавки за 2020. и 2021. годину није имао планиране 
набавке чији би вриједносни разреди захтијевали примјену члана 17. став (2) ЗЈН.  
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У вези дате препоруке уговори за набавке са изабраним понуђачима су закључени на 
износ дефинисан у обрасцу за цијену понуде у складу са чланом 72. став (5) ЗЈН. 

Дом здравља је Агенцији за јавне набавке у складу са чланом 75. став (1) ЗЈН 
достављао извјештаје о проведеним поступцима јавних набавки, а на интернет 
страници је објављивао основне елементе уговора за поступке јавних набавки у 
складу са чланом 4. Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 56/15).   

Препорука број 3 за усклађеност 

Дом здравља од августа 2020. године обрачун плата врши на начин да се увећање 
плате запосленим за сваку навршену годину стажа осигурања обрачунава на основну 
плату, што 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 66/18 и 49/21). 

Препорука број 4 за усклађност 

У вези дате препоруке, Управни одбор Дома здравља је 26.09.2022. године, донио 
Одлуку број 01-5490/22, којом се ставља ван снаге Одлука од 12.08.2016. године, 
којом се запослени у Дому здравља ослобађају од плаћања партиципације, а 
запослени у ЈЗУ Болница Градишка ослобађају од плаћања партиципације по 
принципу реципроцитета. Наведеном одлуком од 26.09.2022. године, примијењују се 
одредбе  Закона о здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“, 
број 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, 110/16, 94/19 и 44/20) и члан 
53. Правилника о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену 
заштиту („Службени гласник Републике Српске“, број 102/11, 117/11, 128/11, 101/12, 
28/16, 83/16, 109/17, 115/17, 17/18, 53/18, 59/18, 112/18, 17/19, 98/19, 21/20, 19/21 и 
80/21). 

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 три препоруке за финансијске 
извјештаје под редним бројем 1, 2 и 4. 

Препорука број 1 за финансијске извјештаје 

Дом здравља је препоруку дату за попис имовине и обавеза у 2021. годину провео у 
дијелу који се односи на сачињавање пописних листа свих врста имовине и обавеза, 
пренос података и сачињавање извјештаја о извршеном попису који садржи податке 
о стању имовине и обавеза преузетих са документације која одражава екстерну 
потврду стања и утврђених вриједносних разликa између књиговодственог и стварног 
стања пописане имовине и обавеза што је у складу са чланом 17. став (5), чланом 18. 
став (1) тачка 5. и 7. и чланом 20. став (1) тачка 3. и 4. 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). 

Препорука није проведена у дијелу који се односи на презентовање у Напоменама уз 
финансијске извјештаје свих неусаглашених салда потраживања и обавеза, као и 
разлоге зашто усаглашавање није извршено, што није у складу са чланом 18. став (3) 
Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске“, број 94/15 и 78/20). 
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Препорука број 2 за финансијске извјештаје 

Дом здравља је препоруку дату за евидентирање јубиларних награда у 2021. години 
провео у дијелу који се односи на начело настанка пословног догађаја, јер је у оквиру 
расхода периода исказао јубиларне награде за 10 запослених који су то право 
остварили у 2021. години по основу 20 или 30 година радног стажа код послодавца 
(Дом здравља) или његовог правног претходника. 

Препорука није проведена у дијелу који се односи на евидентирање пореза и 
доприноса на јубиларне награде који су исказани у оквиру нематеријалних трошкова, 
што није у складу са чланом 40. став (6) 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 4 за финансијске извјештаје 

Дом здравља препоруку дату за састављање Биланса токова готовине у 2021. години 
је провео у дијелу који се односи на евиденције о приливима и одливима готовине 
преко пословних рачуна укључујући компензације са Фондом здравственог осигурања 
Републике Српске (у даљем тексту: Фонд) у износу од 91.718 КМ које су проведене 
преко пословних рачуна. 

Препорука није проведена у дијелу који се односи на евиденције о приливима и 
одливима готовине преко пословних рачуна за које су требали бити закључени 
уговори о цесији између Дома здравља, Фонда и добављача (испоручиоца за набавку 
стратешког материјала). На основу писменог Образложења Дома здравља број 01-
6470/22 од 22.11.2022. године Фонд није закључивао Уговоре о цесији са Домом 
здравља и добављачима за набавку стратешког материјала уз образложење да се 
ради о великом броју добављача и великом броју здравствених установа за које Фонд 
врши централизоване јавне набавке. Уговорима о набавци стратешког материјала 
закљученим између Фонда, Дома здравља и испоручиоца стратешког материјала 
дефинисано је да Фонд врши плаћање испоручиоцима, а за исти износ умањује 
уплате према Дому здравља за шта испоставља књижна задужења која су основ за 
књижење у Дому здравља (затварање потраживања од Фонда и измирење обавезе 
према испоручиоцима за стратешки материјал).  По том основу у 2021. години износ 
од 45.876 КМ није проведен као прилив и одлив преко пословних рачуна Дома 
здравља што није 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). 

2.3. Нереализоване 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 Дом здравља није провео једну препоруку за финансијске 
извјештаје под редним бројем 5.  

Препорука број 5 за финансијске извјештаје  

У вези дате препоруке, Дом здравља је сачинио Напомене уз финансијске 
извјештаје за период 01.01-31.12.2021. године, које пружају информације о Дому 
здравља и примијењеним прописима за израду годишњег обрачуна, али исте у 

потпуности не задовољавају захтјеве појединих Међународних рачуноводствених 
стандарда и Међународних стандарда финансијског извјештавања. 
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У Напоменама нису садржане додатне информације захтијеване параграфом 112 и 
информације везaне за сталност пословања у складу са параграфима 25 и 26 МРС 1 
- Презентација финансијских извјештаја.  

У Напоменама уз финансијске извјештаје нису објелодањене додатне информације 
захтијеване према МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема, односно према 
параграфу 73 (ц) по којем су за сваку групу некретнина, постројења и опреме у 
финансијским извјештајима требале бити објављене информације о корисном вијеку 
употребе или коришћене стопе амортизације. 

Такође, Дом здравља у Напоменама уз финансијске извјештаје није презентовао 
неусаглашена салда потраживања и обавеза, као и разлоге зашто усаглашавање није 
извршено, што је објашњено у препоруци број 1 за финансијске извјештаје. 

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“ Градишка за период 01.01-
31.12.2019. године, у року од 60 дана од датума достављања извјештаја како је то 
прописано 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 9 датих 
препорука провео четири препоруке, дјелимично је провео три препоруке, једна 
препорука није проведена и једна препорука није актуелна.  

  

Ревизијски тим 

Сњежана Тубић, с.р.  

Владимир Граховац, с.р.  
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