РЕЗИМЕ
ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Државна ревизорска
институција
изразила је

Негативно мишљење

на финансијске извештаје

ПОГРЕШНА ИСКАЗИВАЊА

883

Здравствени центар Ужице је непотпуно и нетачно
исказао податке у финансијским извештајима, јер:

251

 је у пословним књигама евидентирао туђу
имовину, као и имовину за коју не поседује
рачуноводствену документацију;
 није увећао имовину за вредност
капиталног одржавања зграда и објеката;
 није исказао авансе за набавку
нефинансијске имовине;

42
46

 је неправилно исказао обавезе за запослене,
као и обавезе из пословања;
 је мање исказао ванбилансну активу и
пасиву за вредност туђих основних
средстава;
 је евидентирао на погрешним економским
класификацијама затезне камате,
саобраћајну опрему, дате авансе, обавезе,
расходе, издатке и приходе;

83
26

435

 је погрешно исказао резултат пословања
у милионима динара

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

36

Здравственом центру Ужице дато је 36 препорука у вези са евидентирањем пословних
промена и исказивањем података у финансијским извештајима.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
Дом здравља Пријепоље је започео процес издвајања из Здравственог центра Ужице 2013. године и
регистрован је као самостално правно лице код Привредног суда у Ужицу. Дом здравља Пријепоље послује
једним делом као самостална здравствена установа, а једним делом не, јер пружање здравствене заштите
обавља у складу са уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог
осигурања који је са Републичким фондом за здравствено осигурање закључио Здравствени центар Ужице.
Након уписа Дома здравља Пријепоље у судски регистар није сачињен Коначни деобни биланс тако да се
нису стекли услови за окончање статусне промене. Финансијски извештаји Здравственог центра Ужице не
обухватају целокупно пословање Дома здравља Пријепоље, односно не обухватају пословне промене које се
односе на самостално пословање овог дома здравља, јер Дом здравља Пријепоље саставља један финансијски
извештај за средства која оствари из буџета локалне самоуправе као самостално правно лице, а остало
пословање исказује у оквиру финансијских извештаја које сачињава Здравствени центар Ужице. Одредбом
члана 74. став 2. Закона о здравственој заштити који је донет 3. априла 2019. годинe прописано је да дом
здравља у јавној својини оснива Република Србијa, а на територији аутономне покрајине – аутономна
покрајина, у складу са законом и Планом мреже.

