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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 „Свети Сава“ Оштра Лука за период 01.01-31.12.2019. година (број: РВ034-
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. 

Закључак  

На основу извршене провјере провођења препорука датих у Извјештају о проведеној 
финансијској ревизији Јавне здравствене установе Дом здравља „Свети Сава“ Оштра 
Лука за 2019. годину и документације која поткрепљује проведеност препорука, нисмо 
уочили ништа што би нас навело на увјерење да препоруке нису проведене.  
    

Главни ревизор 

Јово Радукић, с.р.  

Бања Лука,  05.12.2022. године 
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II ИЗВЈЕШТАЈ О СТАТУСУ ПРЕПОРУКА ДАТИХ ПРИЛИКОМ 
ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 
ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ САВА“ ОШТРА ЛУКА“ 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 „Свети Сава“ Оштра Лука за 2019. годину и у ревизијском извјештају 
број: РВ034-20 од 05.06.2020. године изразила позитивно мишљење за финансијске 
извјештаје и мишљење са резервом за усклађеност. 

Приликом наведене ревизије дата је препорука за финансијске извјештаје, да се: 

1) изврши рекласификација дијела пословног објекта који је дат у пословни закуп 
на позицију пословних објеката класификованих као инвестиционе 
некретнине. 

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

1) изврши усаглашавање Појединачног колективног уговора за запослене у Дому 
здравља са измјењеном законском и подзаконском регулативом, 

2) у складу са чланом 18. став (1) Закона о јавним набавкама за све планиране 
поступке јавних набавки доносе одлуке о покретању истих, 

3) Програм рада и финансијски план установе доноси у складу са чланом 17. и 
19. Закона о систему јавних служби, 

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

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

На достављени Нацрт извјештаја о статусу препорука датих приликом финансијске 
ревизије Јавне здравствене установе Дом здравља „Свети Сава“ Оштра Лука за 2019. 
годину није било примједби. 

2. Провођење препорука из предметног извјештаја 

Јавна здравствена установа  Дом здравља „Свети Сава“ Оштра Лука (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 року дужем од 60 дана 
од датума достављања извјештаја, што није у складу са прописаним 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 „Свети Сава“ Оштра Лука 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 свих шест препорука, од 
којих једну препоруку дату за финансијске извјештаје и пет препорука за усклађеност 
предметног ревизијског извјештаја. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

Извјештај о статусу препорука датих приликом финансијске ревизије Јавне 
здравствене установе Дом здравља „Свети Сава“ Оштра Лука за 2019. годину 

3 

 

 

Препорука број 1 за финансијске извјештаје 

Дом здравља је 31.12.2020. године извршио рекласификацију дијела пословног 
објекта који је дат у пословни закуп, на начин да је са билансне позиције Грађевински 
објекти извршен пренос дијела вриједности објекта издатог у закуп на билансну 
позицију Инвестиционе некретнине, у складу са чланом 4. став (10) 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) и параграфом 16. МРС 40 – Инвестиционе некретнине. 

Препорука број 1 за усклађеност 

Дом здравља и Синдикална организација Дома здравља су закључили 30.12.2020. 
године Колективни уговор за запослене у ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ у Оштрој 
Луци, који је усклађен са Законом о платама запослених лица у јавним установама у 
области здравства Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
66/18) и Посебним колективним уговором за запослене у области здравства 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 72/16, 111/16, 19/19 и 68/19). 

Препорука број 2 за усклађеност 

У вези дате препоруке, код планиране набавке огревног дрвета и услуга одржавања 
и сервисирања возила донесене су Одлуке о покретању поступка јавне набавке, у 
складу са чланом 18. став (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 38/14). 

Препорука број 3 за усклађеност 

Дом здравља је за 2020. и 2021. годину донио Програм рада и финансијски план које 
је усвојио Управни одбор, како је прописано чланом 17. став (1) тачка 4) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 
44/16). Такође од стране Дома здравља је тражена сагласност оснивача на Програм 
рада и финансијски план, у складу са чланом 19. став (1) тачка 1) истог закона, које 
оснивач није разматрао. 

Препорука број 4 за усклађеност 

Дом здравља је обрачун минулог рада у 2021. години вршио на начин да је основну 
плату запослених увећавао до навршених 25 година стажа за 0.3%, а након 
навршених 25 година радног стажа сваку наредну годину 0,5%, што је у складу са 
чланом 6. став (3) Закона о платама запослених лица у јавним установама у области 
здравства Републике Српске. 

Препорука број 5 за усклађеност 

У вези дате препоруке Дом здравља је у 2021. години вршио исплате готовог новца 
из благајне, у складу са чланом 3. Уредбе о условима и начину плаћања готовим 
новцем (“Службени гласник Републике Српске”, број 86/12 и 10/14). 

3. Закључак 

Дом здравља је доставио Главној служби за ревизију јавног сектора Републике 
Српске одговор у којем износи радње које су предузете ради превазилажења 
пропуста и неправилности утврђених у ревизијском извјештају Јавне здравствене 
установе Дом здравља „Свети Сава“ Оштра Лука за период 01.01-31.12.2019. године, 
у року дужем од 60 дана од датума достављања извјештаја, што није у складу са 
прописаним чланом 21. став  (3) Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске. 
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На основу испитане књиговодствене и друге пратеће документације и датих 
образложења одговорних лица, закључили смо да је Дом здравља провео свих шест 
датих препорука, од којих се једна препорука односила за финансијске извјештаје, а 
пет препорука за усклађеност. 

 

Ревизијски тим 

Раде Кукић, с.р.  

Горан Ћетојевић, с.р.  
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