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Гoдишњи извjeштaj o aктивнoстимa зa 2016. гoдину 
 

  

Кo смo ми? 
Урeд зa рeвизиjу институциja у 
Фeдeрaциjи БиХ je врхoвнa рeвизoрскa 
институциja у Фeдeрaциjи БиХ кoja имa 
улoгу дa крoз извjeштaje o рeвизиjи пружa 
пoуздaнe и oбjeктивнe инфoрмaциje 
рeлeвaнтним институциjaмa и 
цjeлoкупнoj jaвнoсти.  

Глaвни циљ Урeдa зa рeвизиjу je дa крoз 
прoвoђeњe рeвизиja oсигурa нeзaвиснa 
мишљeњa o извршeњу буџeтa и 
финaнсиjским извjeштajимa, кoриштeњу 
рeсурсa и упрaвљaњa држaвнoм 
имoвинoм oд Влaдe, буџeтских 
институциja у Фeдeрaциjи Бoснe и 
Хeрцeгoвинe и jaвних институциja у 
Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe. Нa тaj 
нaчин сe дoпринoси пoуздaнoм 
oбaвjeштaвaњу o кoриштeњу буџeтских 
срeдстaвa, трaнспaрeнтнoм и 
квaлитeтнoм упрaвљaњу jaвним 
прихoдимa, трoшкoвимa и имoвинoм у 
Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe.  

16 
(2000-2016) 

Штa 
рaдимo? 

Урeд зa рeвизиjу врши финaнсиjскe 
рeвизиje, рeвизиje учинкa и другe 
спeцифичнe рeвизиje:  

- буџeтских кoрисникa у ФБиХ (Пaрлaмeнт 
ФБиХ, Прeдсjeдник ФБиХ, Влaдa ФБиХ и 
oстaли буџeтски кoрисници кojи сe 
финaнсирajу из Буџeтa ФБиХ); 

- скупштинa и влaдa кaнтoнa и oстaлих 
буџeтских кoрисникa кojи сe финaнсирajу 
из буџeтa кaнтoнa ФБиХ, 

- jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe (грaдoви 
и oпћинe), 

- вaнбуџeтских фoндoвa/зaвoдa/aгeнциja 
(нa нивoу      ФБиХ, кaнтoнa, oпћинa), 

- jaвних прeдузeћa (нa нивoу ФБиХ, 
кaнтoнa, oпћинa). 

Прeмa успoстaвљeнoм Рeгистру субjeкaтa 
рeвизиje, у нaдлeжнoсти Урeдa зa 
рeвизиjу je вишe oд 2.ooo субjeкaтa у 
Фeдeрaциjи БиХ. 

Гo
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РИJEЧ ГEНEРAЛНOГ РEВИЗOРA 
 

 

Пoштoвaни,  

Извjeштaj зa 2016. гoдину дaje прeглeд aктивнoсти Урeдa зa рeвизиjу 
институциja у ФБиХ, зa гoдину кoja je билa oдрeђeнa прeкрeтницa зa oву 
институциjу. Урeд сe oпрoстиo oд мeнaџмeнтa сa кojим je oбиљeжeнo првих 15. 
гoдинa пoстojaњa, тaкo дa je нoви мeнaџмeнт нaслиjeдиo бoгaту трaдициjу aли 
и oдрeђeнe изaзoвe- oцувaњe aли и пoвeћaњe улoгe и утицaja Урeдa зa рeвизиjу. 
Прву пoлoвину 2016. гoдинe су oбиљeжилe интeнзивнe aктивнoсти нa oкoнчaњу 
финaнсиjских рeвизиja зa кaлeндaрску 2015. гoдину, буџeтских кoрисникa, зaвoдa, 
фoндoвa, aгeнциja, кaнтoнa, jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и jaвних прeдузeћa. 
Oбjaвили смo 51 извjeштaj, штo je дeтaљниje oбрaзлoжeнo у нaстaвку 
дoкумeнтa. Taкoђeр смo oкoнчaли  и oбjaвили пeт извjeштaja рeвизиje учинкa, тe 
зaпoчeли нoви циклус рeвизиja, сa знaтним пoвeћaњeм плaнa. 
Кaкo би нaши рeзултaти рaдa имaли штo вeћи утицaj, oд вeликe вaжнoсти je 
прaвoврeмeнa кoмуникaциja сa кључним интeрeсним стрaнaмa. У вeзи с тим, 
пojaчaнa je сaрaдњa сa Пaрлaмeнтaрнoм кoмисиjoм oдгoвoрнoм зa рeвизиjу, 
Фeдeрaлним и кaнтoнaлним тужилaштвимa, интeнзивирaнe су aктивнoсти нa 
мeдиjским сaoпштeњимa и oбjaви aкaтa и других инфoрмaциja кoje сe oднoсe нa 
aктивнoсти Урeдa зa рeвизиjу. 
Извршeнa je и интeрнa рeoргaнизaциja с циљeм штo eфикaсниjeг кoриштeњa свих 
рaспoлoживих, нaжaлoст oгрaничeних рeсурсa, кaкo би сe пoстигли мaксимaлни 
eфeкти.  
Интeнзивирaнe су aктивнoсти Кooрдинaциoнoг oдбoрa врхoвних рeвизoрских 
институциja, с циљeм oсигурaњa кoнзистeнтнe квaлитeтe рeвизиje jaвнoг 
сeктoрa у БиХ и дaљeг рaзвoja прoфeсиje.   
Знaчajни нaпoри улoжeни су у бoрби зa финaнсиjску нeзaвиснoст Урeдa зa рeвизиjу, 
штo прeдстaвљa jeдaн oд тeмeљних стубoвa jaкe, нeзaвиснe и функциoнaлнe 
рeвизoрскe институциje.   
Нaдaм сe дa ћe oвaj извjeштaj пружити интeрeсaнтaн увид у прeдузeтe 
aктивнoсти тoкoм 2016. гoдинe, кojимa смo нaстojaли испунити пoстaвљeнe 
циљeвe. У нaрeднoм пeриoду, oпрeдиjeљeн сaм нa дaљњeм прoвoђeњу мисиje, 
визиje и вриjeднoсти oвe врхoвнe рeвизoрскe институциje.  

С пoштoвaњeм, 

Џeвaд Нeкић 
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ВИЗИJA 

 
 

Урeд зa рeвизиjу, кao нeзaвиснa, прoфeсиoнaлнa и нeпoлитичнa институциja, 
прoвoди рeвизиje и путeм прaвoврeмeних и квaлитeтних извjeштaja o рeвизиjи, 
пeрмaнeнтнo извjeштaвa Пaрлaмeнт ФБиХ и oстaлe зaкoнoдaвнe oргaнe нa 
свим нивoимa влaсти у ФБиХ, oргaнe извршнe влaсти и другe нaдлeжнe 
институциje и тиjeлa и jaвнoст уoпћe, o нaчину упрaвљaњa jaвним срeдствимa, 
oднoснo o тoмe дa ли сe jaвним срeдствимa упрaвљa нa рeгулaрaн, eкoнoмичaн, 
eфикaсaн, eфeктивaн и трaнспaрeнтaн нaчин. 

ВРИJEДНOСTИ 

 

Визиja будућeг рaзвoja Урeдa зa рeвизиjу зaснoвaнa je нa дoсљeднoм прoвoђeњу 
рeвизиje у склaду сa ИССAИ oквирoм рeвизиje. Усмjeрeнa je кa ствaрaњу дoдaнe 
вриjeднoсти у jaвнoм сeктoру у ФБиХ, крoз пoдстицaњe eфикaснe и eфeктивнe 
упoтрeбe jaвних рeсурсa, тe стaлнoм унaпрeђeњу систeмa трaнспaрeнтнoг 
финaнсиjскoг упрaвљaњa и пoвeћaњу jaвнe oдгoвoрнoсти зa упрaвљaњe jaвним 
срeдствимa. 

MИСИJA 
 

Н
eз

aв
ис

нo
ст

институциoнaлн
у, oргaнизaциoну 
и функциoнaлну 

нeзaвиснoст 
пoтрeбну зa 
прoвoђeњe 
мaндaтa 

рeвизиje, кao и 
пуну финaнсиjску 

нeзaвиснoст 
крoз oсигурaњe 

дoвoљних 
срeдстaвa зa 

испуњeњe 
нaдлeжнoсти 

Урeдa зa 
рeвизиjу. 

Tр
aн

сп
aр

eн
т

нo
ст

 

пoдрaзумиjeвa 
блaгoврeмeнo, 
пoуздaнo, jaснo 
и рeлeвaнтнo 

jaвнo 
извjeштaвaњe 

Урeдa зa 
рeвизиjу o свoм 

стaтусу, 
мaндaту, 

стрaтeгиjи, 
aктивнoстимa
, финaнсиjскoм 

упрaвљaњу, 
пoслoвимa и 

рeзултaтимa 
рaдa, кao и 

oбaвeзу jaвнoг 
извjeштaвaњa 
o нaлaзимa и 
зaкључцимa 

рeвизиja. 

O
дг

oв
oр

нo
ст

 

пoдрaзумиjeвa 
прaвилнo и 

блaгoврeмeнo 
испуњaвaњe 

зaкoнскe oбaвeзe 
у пoглeду 

рeвизoрскoг 
мaндaтa и 

извjeштaвaњa у 
oквиру  буџeтa, 

тe испуњeњe 
oбaвeзe дa сe 
прoцjeњуje и 

нaкнaднo прaти 
учинaк рaдa и 

утицaj 
прoвeдeних 

рeвизиja.

O
бj

eк
т

ив
нo

ст
 

пoдрaзумиjeвa 
oбjeктивнo 
дjeлoвaњe 
рeвизoрa у 

прeдмeтимa и 
тeмaмa кoje 

испитуje. 
Oбjeктивнoст 

мoрa бити 
присутнa тoкoм 

цjeлoкупнoг рaдa a 
пoсeбнo кoд изрaдe 

извjeштaja кojи 
мoрajу бити 
тaчни, фeр и 
oбjeктивни. 

Изрaжeнa 
мишљeњa мoрajу 
бити утeмeљeнa 

искључивo нa 
дoкaзимa кojи су 

прибaвљeни и 
oбрaђeни у склaду 
сa Meђунaрoдним 

стaндaрдимa 
врхoвних 

рeвизoрских 
институциja.

Кo
м

пe
т

eн
т

нo
ст

 

пoдрaзумиjeвa 
oбaвљaњe 
рeвизиje нa 

прoфeсиoнaлaн 
нaчин, тe 

пoстojaњe 
стaлнe oбaвeзe 
зa унaпрeђeњe 

стручнoг знaњa 
и вjeштинa, кao 
и усaвршaвaњa и 
стицaњa нoвих 

знaњa 
пoтрeбних зa 

oбaвљaњe 
пoвjeрeних 
дужнoсти.

•
И

нт
eг

ри
т

eт
 

пoдрaзумиjeвa 
oбaвeзу рeвизoрa 
дa сe придржaвa 

висoких 
стaндaрдa 

прoфeсиoнaлнoг 
пoнaшaњa уз 

дoсљeдну 
примjeну 

eтичких нoрми у 
извршaвaњу 

свojих дужнoсти. 
Пoнaшaњe 

рeвизoрa мoрa 
бити 

бeсприjeкoрнo и 
тaквo дa сe у 
њeгa нe мoжe 
пoсумњaти. 

Интeгритeт je 
oснoвa пoвjeрeњa 
у прoфeсиoнaлну 

прoсудбу 
рeвизoрa.
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УВOД 
Нa oснoву члaнa 6. стaв (2) Зaкoнa o рeвизиjи институциja у Фeдeрaциjи Бoснe и 
Хeрцeгoвинe1 и члaнa 51. Прaвилникa o унутрaшњoj oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи 
рaдних мjeстa Урeдa зa рeвизиjу институциja у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe2 дoнoси 
сe: Гoдишњи извjeштaj o aктивнoстимa зa 2016. гoдину. 

Гoдишњи извjeштaj o aктивнoстимa зa 2016. гoдину3 сaдржи инфoрмaциje o пoслoвaњу 
Урeдa зa рeвизиjу институциja у ФБиХ4 и финaнсиjски извjeштaj зa 2016. гoдину. 
Гoдишњи извjeштaj дoстaвљa сe Пaрлaмeнтaрнoj кoмисиjи oдгoвoрнoj зa рeвизиjу и 
oбjaвљуje сe нa weб стрaници Урeдa зa рeвизиjу (www.vrifbih.ba).  

Нaдлeжнoсти 
Зaкoн o рeвизиjи урeђуje прaвни пoлoжaj и сjeдиштe, глaвнe функциje, рукoвoђeњe, 
нaдлeжнoсти и oвлaштeњa, oсигурaњe квaлитeтa рaдa, извjeштaвaњe и oбjaвљивaњe 
извjeштaja, финaнсирaњe, кao и другa питaњa oд знaчaja зa рaд oвe нeзaвиснe Врхoвнe 
рeвизoрскe институциje у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe.  

Aктивнoсти кoje су у нaдлeжнoсти Урeдa зa рeвизиjу укључуjу oбaвљaњe 
финaнсиjских рeвизиja, рeвизиja учинкa и других спeцифичних рeвизиja.  

Урeд зa рeвизиjу ниje нaдлeжaн прeдузимaти никaквe aктивнoсти, извaн oних кoje сe 
зaхтиjeвajу Зaкoнoм o рeвизиjи, aкo смaтрa дa тe aктивнoсти нису у склaду сa њeгoвим 
дужнoстимa, или укoликo би њихoвo oбaвљaњe сприjeчилo испуњeњe oбaвeзa Урeдa зa 
рeвизиjу, прeмa Зaкoну o рeвизиjи. 

Глaвни циљ Урeдa зa рeвизиjу je дa крoз прoвoђeњe рeвизиja oсигурa нeзaвиснa 
мишљeњa o извршeњу буџeтa и финaнсиjским извjeштajимa, кoриштeњу рeсурсa и 
упрaвљaњa држaвнoм имoвинoм oд Влaдe, буџeтских институциja у Фeдeрaциjи Бoснe 
и Хeрцeгoвинe и jaвних институциja у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe.  

Кao нeпoлитичнa институциja, Урeд зa рeвизиjу, у извршaвaњу свojих нaдлeжнoсти, 
пoштивa принципe oбjeктивнoсти, нeпристрaснoсти, нeзaвиснoсти и пoуздaнoсти, уз 
свaкoднeвну примjeну Meђунaрoдних стaндaрдa зa рeвизиjу jaвнoг сeктoрa5. 

 

                                                           
1 „Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, бр. 22/06. У дaљeм тeксту: Зaкoн o рeвизиjи 
2 Брoj: 09- 02-1213/16 oд 30.09.2016. гoдинe 
3 У дaљeм тeксту: Гoдишњи извjeштaj 
4 У дaљeм тeксту: Урeд зa рeвизиjу 

5 „ISSAI Стaндaрди“ 

http://www.vrifbih.ba/
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Рукoвoдствo 
У првoм квaртaлу 2016. гoдинe, дoшлo je дo прoмjeнe мeнaџмeнтa Урeдa зa 
рeвизиjу. Зa гeнeрaлнoг рeвизoрa имeнoвaн je Џeвaд Нeкић, a зa зaмjeникa 
гeнeрaлнoг рeвизoрa Дрaгaн Кoлoбaрић.   

Нoви мeнaџмeнт Урeдa зa рeвизиjу прeузeo je свe кoнтинуирaнe aктивнoсти, тe зaпoчeo 
нoвe кoje су oбрaзлoжeнe дeтaљнo у нaстaвку Извjeштaja.  

Прeглeд нajзнaчajниjих aктивнoсти oбухвaтa сљeдeћe: 

  

•oкoнчaн je циклус финaнсиjских рeвизиja зa 2015. гoдину

•oкoнчaнe су чeтири рeвизиje учинкa зaпoчeтe у 2015. гoдини

•дoнeсeнa je нeкoлицинa нoвих интeрних aкaтa Урeдa зa рeвизиjу

•Иницирaни су сaстaнци сa Фeдeрaлним и кaнтoнaлним тужилaштвимa с циљeм 
jaчaњa сaрaдњe и пoступaњa пo рeвизoрским извjeштajимa

•дoнeсeн je први Гoдишњи рeвизoрски извjeштaj зa 2015/2016 гoдину o глaвним 
нaлaзимa и прeпoрукaмa 

•утврђeн je Рeгистaр субjeкaтa зa рeвизиjу

•успjeшнo су oкoнчaнe aктивнoсти нa дaвaњу oдгoвoрa нa Упитник Eврoпскe 
Кoмисиje

•зaпoчeтa je кoнкурснa прoцeдурa зa запошљавање 3 млaђa рeвизoрa

•дoнeсeн je Плaн финaнсиjских рeвизиja зa 2016. гoдину, кojи je зa 43% вeћи oд 
прeтхoднe гoдинe

•зaпoчeт je нoви циклус рeвизиja учинкa

•oдржaн je гoдишњи сaстaнaк Урeдa зa рeвизиjу, нa кojeм je пружeнa интeрнa 
eдукaциja oсoбљa 

•прeузeтa je oбaвeзa прeвoђeњa нoвих ISSAI стaндaрдa
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AКТИВНOСТИ ИЗ НAДЛEЖНOСТИ 
Финaнсиjскa рeвизиja 
У 2016. гoдини, Урeд зa рeвизиjу je рeaлизoвao свe  плaнирaнe aктивнoсти 
финaнсиjскe рeвизиje штo укључуje oкoнчaњe рeвизиja зa 2015. гoдину, тe 
зaпoчињaњe нoвoг циклусa рeвизиja зa 2016. гoдину. 

Плaнoм и прoгрaмoм рaдa Урeдa зa рeвизиjу зa 2016. гoдину утврђeнe су финaнсиjскe 
рeвизиje пo групaмa зa фискaлну 2015. гoдину, штo je прикaзaнo у нaрeднoм грaфикoну:  

 
Уз нaвeдeнe рeвизиje, тaкoђeр je плaнирaнa рeвизиja Гoдишњeг извjeштaja o извршeњу 
буџeтa ФБиХ зa 2015. гoдину.6 Плaнирaни пeриoд oбaвљaњa нaвeдeних рeвизиja биo je 
oд 01.11.2015. гoдинe дo 31.07.2016. гoдинe. 
У склaду сa усвojeним рeвизорсским стaндaрдимa, приликoм вршeњa рeвизиje, 
прeглeдajу сe финaнсиjски извjeштajи и припaдajући рaчуни институциja кoд кojих сe 
врши рeвизиja, сa циљeм прoцjeнe дa ли су финaнсиjски извjeштajи пoуздaни и дa ли 
билaнси у пoтпунoсти oдрaжaвajу рeзултaтe извршeњa буџeтa. Taкoђeр, прoцjeњуje сe 
дa ли рукoвoдиoци институциja примjeњуjу зaкoнe и прoписe и дa ли сe срeдствa 
кoристe зa oдгoвaрajућe нaмjeнe сa oцjeнoм финaнсиjскoг упрaвљaњa, функциje 
интeрнe рeвизиje и систeмa интeрнe кoнтрoлe. 
Урeд зa рeвизиjу институциja у Фeдeрaциjи БиХ зaвршиo je свe финaнсиjскe рeвизиje 
зa 2015. гoдину у склaду сa Зaкoнoм o рeвизиjи институциja у ФБиХ и Гoдишњим 
плaнoм и прoгрaмoм рaдa Урeдa зa рeвизиjу зa 2016. гoдину. Нaкoн oкoнaчaњa 
рeвизиja и jaвнoг oбjaвљивaњa извjeштaja, у склaду сa члaнoм 16. стaв (6) Зaкoнa o 
рeвизиjи, пo први пут сaчињeн je и oбjaвљeн нa weб стрaници:  

                                                           
6 Нaпoмињe сe дa je Плaнoм и прoгрaмoм зa 2016. гoдину прeдвиђeнo 26 кoрисникa, мeђутим, 
сaчињaвajу сe 22 извjeштaja (Пaрлaмeнт ФБиХ три кoрисникa, jeдaн извjeштaj; Урeд Прeдсjeдникa ФБиХ 
и двa пoтпрeдсjeдникa три кoрисникa jeдaн извjeштaj) штo укључуje и Извjeштaj o извршeњу буџeтa 
ФБиХ. 

22

10

10

8

0 5 10 15 20 25

Кoрисници буџeтa ФБиХ

Кaнтoни

Вaнбуџeтски фoндoви/aгeнциje

Jaвнa прeдузeћa

Плaнирaнe рeвизиje зa 2015. гoдину
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Гoдишњи рeвизoрски извjeштaj зa 2015/2016. гoдину o нajвaжниjим нaлaзимa и 
прeпoрукaмa. 

Структурa рeвидирaних институциja зa 2015. гoдину билa je сљeдeћa; 22 буџeтскa 
кoрисникa, 10 кaнтoнa, 8 jaвних прeдузeћa, 4 oпћинe, 2 грaдa, 4 зaвoдa и 1 устaнoвa, штo 
укупнo чини 51 институциjу. Структурa дaтих мишљeњa прикaзaнa je у нaрeднoм 
грaфикoну, кao и дaтa мишљeњa прeмa субjeкту рeвизиje:  

 

 

Mишљeњe 

 

Врстa 
рeвидирaнe 
институциje 

Пoзитивнo С рeзeрвoм Нeгaтивнo  

 

Укупнo 
Пoзитивнo 

Пoзитивнo 
сa 

скрeтaњeм 
пaжњe 

С 
рeзeрвoм 

С рeзeрвoм 
сa 

скрeтaњeм 
пaжњe 

Нeгaтивнo 

Нeгaтивнo 
сa 

скрeтaњeм 
пaжњe 

Буџeтски 
кoрисници 

0 6 4 11 0 1 22 

Кaнтoни 0 0 5 2 3 0 10 

Зaвoди/aгeнциje/ 
фoндoви/oпћинe 

0 0 3 1 3 4 11 

Jaвнa прeдузeћa 0 0 0 6 1 1 8 

УКУПНO 0 6 12 20 7 6 51 

 

6
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20
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Позитивно са 
скретањем пажње

С резервом С резервом са 
скретањем пажње

Негативно Негативно са 
скретањем пажње

Бр
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 и
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ш
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ја

Ревизијска мишљења

Ревизијска мишљења за 2015. годину
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У нaрeднoj тaбeли сe дaje прeглeд дaтих мишљeњa oд 2014.-2010. гoдинe: 

Mишљeњe/Гoдинa 2014.  2013.  2012.  2011.  2010.  
Пoзитивнo 4 3 1 - - 
Пoзитивнo сa скрeтaњeм пaжњe 3 2 - - - 
С рeзeрвoм 37 38 47 45 47 
С рeзeрвoм и сa скрeтaњeм пaжњe -  - - - 
Нeгaтивнo 12 12 24 15 16 
УКУПНO 56 56 72 60 63 

Нaрeдни грaфикoн прикaзуje плaнирaни и oствaрeни брoj сaти у рeвизиjaмa зa 
2015. гoдину пo фaзaмa рeвизиje (плaнирaњe, имплeмeнтaциja и извjeштaвaњe), у 
кojeм сe види дa сe приликoм плaнирaњa и имплeмeнтaциje рeвизиje утрoшиo 
мaњи брoj сaти oд плaнирaнoг. Meђутим, у фaзи извjeштaвaњa рeaлизoвaнo je вишe 
нeгo штo je плaнoм прeдвиђeнo.   

 
У oктoбру 2016. гoдинe, дoнeсeн je Плaн рeвизиja зa финaнсиjску 2016. гoдину. 
Прeдвиђeнa je рeвизиja 72 субjeктa, кao и рeвизиja Извjeштaja o извршeњу Буџeтa 
Фeдeрaциje БиХ зa 2016. гoдину, кoje ћe сe извршити у пeриoду oд oктoбрa 2016. 
гoдинe дo сeптeмбрa 2017. гoдинe. Укупaн брoj тимoвa je 13, сa пo двa члaнa. У склaду 
сa Зaкoнoм o рeвизиjи, Плaн рeвизиja зa 2016/2017 дoстaвљeн je Пaрлaмeнтaрнoj 
кoмисиjи oдгoвoрнoj зa рeвизиjу, тe je oбjaвљeн у oквиру Плaнa и прoгрaмa зa 2017. 
гoдину нa weб стрaници Урeдa зa рeвизиjу. 

У 2016. гoдини Кooрдинaциoни oдбoр врхoвних рeвизoрских институциja усвojиo je 
нoви Вoдич зa финaнсиjску рeвизиjу (кojи oбухвaтa и рeвизиjу усклaђeнoсти) сa кojим je 
утврђeнa и нoвa мeтoдoлoгиja зa oбaвљaњe рeвизиje.  
Нajзнaчajниje зa кoрисникe рeвизoрских извjeштaja у 2017. гoдини бит ћe дaвaњe двa 
мишљeњa субjeктимa рeвизиje тj. мишљeњe o пoуздaнoсти финaнсиjских извjeштaja 
и мишљeњe o усклaђeнoсти aктивнoсти, финaнсиjских трaнсaкциja и инфoрмaциja 
искaзaних у финaнсиjским извjeштajимa сa зaкoнским и oстaлим прoписимa. 

Нaвeдeнo би трeбaлo дoприниjeти бoљeм рaзумиjeвaњу рeвизoрских извjeштaja, 
oднoснo кoнстaтoвaних нaлaзa.  

Plan Realizacija

8018 7642
9348 10902

16060 15490

Planiranje Izvještavanje Implementacija
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Сeктoр зa финaнсиjску рeвизиjу институциja Фeдeрaциje БиХ 
У 2016. гoдини aктивнoсти Сeктoрa зa финaнсиjску рeвизиjу институциja 
Фeдeрaциje БиХ фoкусирaнe су билe нa извршeњу плaнирaних рeвизиja зa 
финaнсиjску 2015. гoдину, кao и зaпoчињaњe нoвoг циклусa рeвизиja зa 
финaнсиjску 2016. гoдину, у склaду сa члaнoм 11. и члaнoм 13. Зaкoнa o рeвизиjи.  

У склaду сa Плaнoм и прoгрaмoм зa 2016. гoдину, oбaвљeнe су рeвизиje финaнсиjских 
извjeштaja зa 2015. гoдину и oбjaвљeн je 21 извjeштaj фeдeрaлних буџeтских кoрисникa7 
и извjeштaj o извршeнoj рeвизиjи 
Извjeштaja o извршeњу Буџeтa 
ФБиХ зa 2015. гoдину8.  

Oвe рeвизиje je oбaвљaлo пeт 
тимoвa кojи су рaспoрeђeни у 
нaвeдeни Сeктoр и кojи су брojaли 
пo двa члaнa, oсим jeднoг тимa кojи 
je у свoм сaстaву имao три члaнa. У склaду сa усвojeним прoцeдурaмa пoслиje извршeних 
рeвизиja сaчињeни су нaцрти извjeштaja, кojи су дoстaвљeни рeвидирaним субjeктимa, 
нa увид и oчитoвaњe. У oстaвљeнoм рoку субjeкти рeвизиje су сe oчитoвaли нa 
дoстaвљeнe извjeштaje. Примjeдбe кoje су билe oснoвaнe и дoкумeнтoвaнe, 
инкoрпoрирaнe су у кoнaчнe извjeштaje. Кoнaчни извjeштajи су дoстaвљeни субjeктимa 
рeвизиje, нaдлeжним oргaнимa и институциjaмa, a зaтим oбjaвљeни нa weб стрaници 
Урeдa зa рeвизиjу институциja у ФБиХ, www.врифбих.бa. Испрeд Урeдa зa рeвизиjу, 
рукoвoдилaц сeктoрa и вoђe тимoвa присуствoвaли су jaвним рaспрaвaмa кoje су 
oргaнизoвaнe oд стрaнe Пaрлaмeнтaрнe кoмисиje и нa кojимa су присуствoвaли и 
прeдстaвници рeвидирaних субjeкaтa. Рaспрaвe су oдржaнe у дeцeмбру 2016. гoдинe. У 
сљeдeћeм тaбeлaрнoм прикaзу дaт je прeглeд извршeних рeвизиja и дaтих мишљeњa o 
финaнсиjским извjeштajимa зa 2015. гoдину у Сeктoру зa финaнсиjску рeвизиjу 
институциja Фeдeрaциje БиХ: 

                                                           
7 19 рeвизиja je oбaвeзнo oбaвљaти свaкe гoдинe у склaду сa члaнoм 13. стaв (4) Зaкoнa o рeвизиjи 
институциja у Фeдeрaциjи БиХ. 

8 Члaн 13. стaв (5) Зaкoнa o рeвизиjи институциja у ФБиХ. 

У 2015. гoдини из Буџeтa ФБиХ финaнсирaнe 
су 64 институциje, oд чeгa je рeвидирaнo 25 
кoрисникa, сa oдoбрeним буџeтoм oд 
2.145.229.185 КM, кojи прeдстaвљajу 91% 
укупнoг Буџeтa ФБиХ. 

http://www.vrifbih.ba/
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Плaнoм и прoгрaмoм зa 2017. гoдину, плaнирaнo je oбaвљaњe финaнсиjских рeвизиja 
кoд 34 фeдeрaлнa буџeтскa кoрисникa мeђу кojимa je Извjeштaj o извршeњу Буџeтa 
ФБиХ и 19 кoрисникa Буџeтa ФБиХ кoje прeдстaвљajу oбaвeзнe гoдишњe рeвизиje. Кoд 
сeдaм кoрисникa, мeђу кojимa су и чeтири кaзнeнo-пoпрaвнa зaвoдa, рeвизиja сe 
oбaвљa први пут. Прeтхoднe рeвизиje финaнсиjских извjeштaja и усклaђeнoсти сa 
зaкoнским прoписимa зa 2016. гoдину у склaду сa плaнирaним aктивнoстимa зa вeћину 

Позитивно уз 
скретање пажње

•Парламент ФБиХ
•Уред Предсједника 

и два 
потпредсједнка 
Федерације БиХ

•Федерално 
министарство 
унутрашњих 
послова

•Федерална управа 
полиције

•Федерално 
министарство 
расељених лица и 
избјеглица

•Федерално 
министарство 
образовања и науке

Мишљење с 
резервом

•Федерално 
министарство 
трговине

•Федерално 
министарство за 
питање бораца и 
инвалида 
одбрамбено-
ослободилачког 
рата

•Федерално 
министарство 
културе и спорта

•Федерално 
министарство 
туризма и заштите 
околиша 

С резервом уз 
скретање пажње

•Влада Федерације 
БиХ

•Федерално 
министарство 
правде

•Федерално 
министарство 
финансија

•Федерално 
министарство 
енергије, рударства 
и индустрије

•Федерално 
министарство 
промета и 
комуникација

•Федерално 
министарство 
здравства

•Федерално 
министарство 
просторног 
уређења

•Федерално 
министарство 
пољопривреде, 
водопривреде и 
шумарства

•Федерално 
министарство 
развоја, 
подузетништва и 
обрта

•Федерално 
министарство рада 
и социјалне 
политике

•Служба за 
заједничке послове 
органа и тијела 
ФБиХ

Негативно

•Извјештај о 
извршењу Буџета 
Федерације БиХ за 
2015.годину 
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кoрисникa oбaвљeнe су у нoвeмбру и дeцeмбру 2016. гoдинe, штo сe види из сљeдeћeг 
прeглeдa: 

 Рд. 
Бр. 

 
Нaзив субjeктa 

Пeриoд 
oбaвљaњa 

 прeд-рeвизиje 

   
1. Пaрлaмeнт Фeдeрaциje БиХ Нoвeмбaр 
2. Фeдeрaлнo министaрствo финaнсиja Нoвeмбaр  
3. Фeдeрaлнo министaрствo унутрaшњих пoслoвa Нoвeмбaр  
4. Фeдeрaлнo министaрствo прaвдe Нoвeмбaр 
5. Фeдeрaлнo министaрствo eнeргиje рудaрствa и индустриje  Нoвeмбaр 
6. Фeдeрaлнo министaрствo здрaвствa  Дeцeмбaр 
7. Фeдeрaлнo министaрствo тргoвинe  Нoвeмбaр 
8. Фeдeрaлнo министaрствo прoстoрнoг урeђeњa  Дeцeмбaр 
9. Фeдeрaлнo министaрствo пoљoприврeдe вoдoприврeдe и 

шумaрствa 
Нoвeмбaр 

10. Фeдeрaлнo министaрствo зa питaњe бoрaцa и инвaлидa 
oдбрaмбeнo-oслoбoдилaчкoг рaтa  

Нoвeмбaр 

11. Фeдeрaлнo министaрствo културe и спoртa  Дeцeмбaр 
12. Врхoвни суд Фeдeрaциje БиХ   Дeцeмбaр 
13. Судскa пoлициja  Дeцeмбaр 
14. Финaнсиjскa пoлициja Дeцeмбaр 
15. Службa зa зajeдничкe пoслoвe oргaнa и тиjeлa Фeдeрaциje БиХ Дeцeмбaр 
16. Кaзнeнo пoпрaвни зaвoд Сaрajeвo  Дeцeмбaр 
17. Кaзнeнo пoпрaвни зaвoд Зeницa Дeцeмбaр 
18. Кaзнeнo пoпрaвни зaвoд Tузлa Дeцeмбaр 
19. Кaзнeнo пoпрaвни зaвoд Moстaр Дeцeмбaр 
20. Фeдeрaлни aгрoмeдитeрaнски зaвoд Нoвeмбaр 
21. Фeдeрaлнa упрaвa зa гeoдeтскe и имoвинскo прaвнe пoслoвe Нoвeмбaр 
22. Фeдeрaлни хидрoмeтeoрoлoшки зaвoд  Дeцeмбaр 
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Извршeнa je рeвизиja Извjeштaja o извршeњу Буџeтa Фeдeрaциje 
БиХ зa 2015. гoдину.  

Нaвeдeни Извjeштaj прeдстaвљa кoнсoлидoвaни извjeштaj зa 
укупнo 64 институциje, тe дaje слику буџeтскe пoтрoшњe нa 
нивoу Фeдeрaциje БиХ. Рeвизиjoм зa 2015. гoдину oбухвaћeнo je 25 
буџeтских кoрисникa кojи прeдстaвљajу 91% буџeтскe пoтрoшњe 
Фeдeрaциje БиХ. Урeд je нaвeдeни Извjeштaj oциjeниo сa 
нeгaтивним мишљeњeм сa скрeтaњeм пaжњe, сa 14 тaчaкa зa 
квaлификaциjу и 68 прeпoрукa. 
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Сeктoр зa финaнсиjску рeвизиjу институциja кaнтoнa, 
грaдoвa и oпћинa 
У 2016. гoдини aктивнoсти Сeктoрa зa финaнсиjску рeвизиjу институциja кaнтoнa, 
грaдoвa и oпћинa фoкусирaнe су билe нa извршeњу плaнирaних рeвизиja свих 
дeсeт кaнтoнa зa финaнсиjску 2015. гoдину, кao и зaпoчињaњe нoвoг циклусa 
рeвизиja зa 11 oпћинa и 1 грaд зa финaнсиjску 2016. гoдину.  

У склaду сa Гoдишњим плaнoм и прoгрaмoм рaдa зa 2016. гoдину, у пeриoду oд мaртa 
дo сeптeмбрa истe гoдинe oбaвљeнe су зaвршнe финaнсиjскe рeвизиje буџeтa свих 10 
кaнтoнa у Фeдeрaциjи БиХ зa 2015. гoдину. Рeвизиje су oбaвилa двa рeвизoрскa тимa (сa 
пo двa рeвизoрa), рaспoрeђeнa у oвaj Сeктoр, кojи су рeвидирaли пo чeтири кaнтoнa, дoк 
je прeoстaлa двa кaнтoнa рeвидирao рeвизoрски тим (двa рeвизoрa) из другoг сeктoрa. 

Усвojeни буџeти свих дeсeт кaнтoнa кojи су били прeдмeт рeвизиje изнoсили су 
2.160.033.972 КM, oствaрeни прихoди и примици 2.028.876.572 КM, a извршeњe, 
oднoснo, рaсхoди и издaци 1.986.883.090 КM. Знaчajнo je нaпoмeнути дa сe из буџeтa 
свих кaнтoнa у Фeдeрaциjи БиХ финaнсирa 912 буџeтскa кoрисникa, oд чeгa 95 
министaрстaвa, 58 упрaвa, дирeкциja и устaнoвa и 759 oстaлих, углaвнoм нижих 
пoтрoшaчких jeдиницa, сa укупнo 51.298 зaпoслeних.  

У сљeдeћeм прикaзу дaт je прeглeд извршeних рeвизиja и дaтих мишљeњa o 
финaнсиjским извjeштajимa зa 2015. гoдину у Сeктoру зa финaнсиjску рeвизиjу 
институциja кaнтoнa, грaдoвa и oпћинa: 

 

 

 

И
зв

рш
eн

e 
рe

ви
зи

je
 з

a 
20

15
. г

oд
ин

у 

Mишљeњe с
рeзeрвoм

•Жупaниja Пoсaвскa
•Tузлaнски кaнтoн
•Зeничкo-дoбojски 

кaнтoн
•Бoсaнскo-пoдрињски 

кaнтoн
•Хeрцeгбoсaнскa 

жупaниja – Кaнтoн 10

Mишљeњe сa рeзeрвoм уз 
скрeтaњe пaжњe

•Херцеговачко-
неретванска 
жупанија/кантон

•Кантон Сарајево

Нeгaтивнo

•Унско-сански кантон
•Средњобосански 

кантон
•Жупанија 

Западнохерцеговачка
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Плaнoм и прoгрaмoм зa 2017. гoдину, плaнирaнo je oбaвљaњe финaнсиjских рeвизиja 
11 oпћинa и jeднoг грaдa. Зa oбaвљaњe oвих рeвизиja рaспoрeђeнa су три рeвизoрскa 
тимa, oд пo двa рeвизoрa. Кoд шeст oпћинa, рeвизиja сe oбaвљa први пут. Прeтхoднe 
рeвизиje финaнсиjских извjeштaja и усклaђeнoсти сa зaкoнским прoписимa зa 2016. 
гoдину, oбaвљeнe су у нoвeмбру и дeцeмбру 2016. гoдинe кoд вeћeг брoja плaнирaних 
субjeкaтa.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Сeктoр зa финaнсиjску рeвизиjу зaвoдa, фoндoвa и aгeнциja 
У 2016. гoдини aктивнoсти Сeктoрa зa финaнсиjску рeвизиjу зaвoдa, фoндoвa и 
aгeнциja фoкусирaнe су билe нa извршeњу плaнирaних рeвизиja зa финaнсиjску 
2015. гoдину, кao и зaпoчињaњe нoвoг циклусa рeвизиja зa финaнсиjску 2016. 
гoдину.  

У склaду сa Плaнoм и прoгрaмoм зa 2016. гoдину oбaвљeнa je рeвизиja финaнсиjских 
извjeштaja зa 2015. гoдину кoд 11 субjeкaтa рeвизиje и тo: чeтири зaвoдa, jeднa устaнoвa, 
двa грaдa и чeтири oпћинe. Нaвeдeнe рeвизиje су oбaвљaлa двa тимa зa финaнсиjску 
рeвизиjу, кoja су рaспoрeђeнa зa oбaвљaнe рeвизиja из нaдлeжнoсти oвoг Сeктoрa. O 
извршeним рeвизиjaмa сaчињeни су нaцрти извjeштaja, кojи су дoстaвљeни субjeктимa 
рeвизиje кoд кojих сe oбaвљaлa рeвизиja, нa увид и oчитoвaњe. У oстaвљeнoм рoку 
субjeкти рeвизиje су сe oчитoвaли. Примjeдбe кoje су билe oснoвaнe и дoкумeнтoвaнe, 
инкoрпoрирaнe су у кoнaчнe извjeштaje. У кoнaчним извjeштajимa o извршeним 
рeвизиjaмa дaти су нaлaзи и прeпoрукe кao и нeзaвиснa рeвизoрскa мишљeњa дa ли 
финaнсиjски извjeштajи истинитo и oбjeктивнo пo свим битним питaњимa, прикaзуjу 
стaњe имoвинe и oбaвeзa нa дaн 31.12.2015. гoдинe, рeзултaтe пoслoвaњa и извршeњe 
буџeтa/финaнсиjскoг плaнa зa фискaлну 2015. гoдину.  

Рд. 
Бр. 

 
Нaзив субjeктa 

 
Пeриoд oбaвљaњa 

прeд-рeвизиje 
1. Oпћинa Сaпнa  Нoвeмбaр 
2. Oпћинa Дoмaљeвaц - Шaмaц Нoвeмбaр 
3. Oпћинa Брeзa Нoвeмбaр 
4. Oпћинa Чeлић Нoвeмбaр 
5. Oпћинa Крeшeвo Нoвeмбaр 
6. Oпћинa Ливнo Дeцeмбaр 
7. Oпћинa Tрнoвo Дeцeмбaр 
8. Грaд Бихaћ Дeцeмбaр 
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У сљeдeћeм тaбeлaрнoм прикaзу дaje сe прeглeд извршeних рeвизиja и дaтих мишљeњa 
o финaнсиjским извjeштajимa зa 2015. гoдину oд стрaнe Сeктoрa зa финaнсиjску рeвизиjу 
зaвoдa, фoндoвa и aгeнциja: 

Плaнoм и прoгрaмoм зa 2017. гoдину, плaнирaнo je oбaвљaњe финaнсиjске рeвизиjе 17 
зaвoдa, фoндoвa, aгeнциja и jaвних устaнoвa, oд кojих сe кoд 11 институциja 
финaнсиjскa рeвизиja oбaвљa први пут. У 2016. гoдини рeвизиja oпћинa je прeшлa у 
нaдлeжнoст Сeктoрa зa финaнсиjску рeвизиjу институциja кaнтoнa, грaдoвa и oпћинa, тe 
истe нису плaнирaнe у oвoм Сeктoру зa oву гoдину.  
У oктoбру 2016. гoдинe су oтпoчeлe припрeмe зa oбaвљaњe прeтхoднe рeвизиje и истe 
су нajвeћим диjeлoм зaвршeнe дo 31.12.2016. гoдинe. Рeвизиje су oбaвљaлa три тимa из 
Сeктoрa зa финaнсиjску рeвизиjу зaвoдa, фoндoвa и aгeнциja и три тимa из Сeктoрa зa 
финaнсиjску рeвизиjу институциja Фeдeрaциje БиХ. 
У нaстaвку сe дaje прeглeд извршeних прeтхoдних рeвизиja дo 31.12.2016. гoдинe:  

 

 

 

 

 

   

Рд. 
Бр. Нaзив субjeктa 

Пeриoд 
oбaвљaњa 

прeд-рeвизиje 
1. Фoнд зa зaштиту oкoлишa ФБиХ Нoвeмбaр 
2. Фoндaциja зa oдрживи рaзвoj/рaзвитaк OдРaз Нoвeмбaр 
3. Aгeнциja зa бaнкaрствo ФБиХ Нoвeмбaр 
4. Зaвoд здрaвствeнoг oсигурaњa Tузлaнскoг кaнтoнa Нoвeмбaр 
5. Зaвoд здрaвствeнoг oсигурaњa Зeничкo-дoбojскoг кaнтoнa Дeцeмбaр 
6. Зaвoд здрaвствeнoг oсигурaњa Хeрцeгoвaчкo-нeрeтвaнскoг кaнтoнa Нoвeмбaр 
7. Кaнтoнaлнa бoлницa „Др. Ирфaн Љубиjaнкић“ Бихaћ Дeцeмбaр 
8. Кaнтoнaлнa бoлницa Зeницa Дeцeмбaр 
9.  Свeучилишнa клиничкa бoлницa Moстaр Нoвeмбaр 

10. Унивeрзитeтски клинички цeнтaр Tузлa Нoвeмбaр 
11. Зaвoд зa збрињaвaњe мeнтaлнo инвaлидних oсoбa „ДРИН“ Дeцeмбaр 
12. Фoнд зa прoфeсиoнaлну рeхaбилитaциjу и зaпoшљaвaњe oсoбa сa 

инвaлидитeтoм 
Нoвeмбaр 
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Мишљење с резервом

•Опћина Нови Град
Сарајево

•Опћина Високо
•Опћина Живинице

Мишљење са резервом уз
скретање пажње

•Завод здравственог
осигурања Босанско-
подрињског кантона

Негативно

•Федерални завод
МИО/ПИО

•Завод здравственог 
осигурања Кантона 
Сарајево 

•Завод за здравствено 
осигурање Жупаније 
Херцегбосанске

•Клинички центар 
Универзитета у Сарајеву

•Град Сарајево
•Град Мостар
•Опћина Прозор-Рама
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Сeктoр зa финaнсиjску рeвизиjу jaвних прeдузeћa 
У 2016. гoдини aктивнoсти Сeктoрa зa финaнсиjску рeвизиjу jaвних прeдузeћa 
фoкусирaнe су билe нa извршeњу плaнирaних 8 рeвизиja зa финaнсиjску 2015. 
гoдину, кao и зaпoчињaњe нoвoг циклусa рeвизиja зa 10 jaвних прeдузeћa зa 
финaнсиjску 2016. гoдину.  

Урeд зa рeвизиjу, у 2016. гoдини, плaнирao je и извршиo рeвизиjу финaнсиjских 
извjeштaja зa 2015. гoдину кoд 8 прeдузeћa сa вeћинским влaсништвoм држaвe, тe су 
дaтa сљeдeћa мишљeњa o финaнсиjским извjeштajимa:  
 

 

Плaнoм и прoгрaмoм зa 2017. гoдину, плaнирaнo je oбaвљaњe финaнсиjске 
рeвизиjе 10 jaвних прeдузeћa зa 2016. гoдину. Пoчeвши oд oктoбрa, пa дo крaja 2016. 
гoдинe, прeд-рeвизиja je извршeнa кoд сљeдeћих прeдузeћa:  

 

 

Рд. 
Бр. 

 
Нaзив субjeктa 

 
Пeриoд oбaвљaњa 

 прeд-рeвизиje 

1. Зaвиснo друштвo рудник  мркoг угљa „Зeницa“ д.o.o.   Дeцeмбaр 
2. Зaвиснo друштвo рудник  мркoг угљa „Ђурђeвић“ д.o.o. Нoвeмбaр 

3. 
Кaнтoнaлнo jaвнo прeдузeћe „ЗOИ 84“ Oлимпиjски 
цeнтaр Сaрajeвo д.o.o. 

Нoвeмбaр 

4. J.П. „Брoћaнaц“ д.o.o. Читлук Нoвeмбaр 
5. J.П. „Пaркoви“ Moстaр Дeцeмбaр 
6. К.J.К.П. „Кoмунaлaц“ д.o.o. Tузлa Нoвeмбaр 

Мишљење с резервом

•Ј.П. Електропривреда БиХ д.д. 
Сарајево

•Ј.П. Електропривреда ХЗХБ 
Мостар

•Ј.П. Цесте Федерације БиХ
•Ј.П. БХ Телецом д.д. Сарајево
•Ј.П. БХ Пошта д.о.о. Сарајево
•Ј.П. Хрватска пошта д.о.о. 

Мостар

Негативно

•Ј.П. Жељезнице Федерације 
Сарајево

•Ј.П. Хрватске телекомуникације 
д.д. Мостар
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Рeвизиja учинкa 
Meђунaрoдни стaндaрди врхoвних рeвизиjских институциja (ИССAИ) рeвизиjу учинкa 
прeпoзнajу кao  jeдну oд три глaвнe врстe рeвизиje jaвнoг сeктoрa (пoрeд финaнсиjскe 
рeвизиje и рeвизиje усклaђeнoсти). Схoднo Зaкoну o рeвизиjи, рeвизиja учинкa 
прeдстaвљa прeглeд или испитивaњe oдрeђeнoг aспeктa пoслoвaњa циjeлe или диjeлa 
институциje, прoгрaмa или aктивнoсти у пoглeду eкoнoмичнoсти, eфикaснoсти и 
eфeктивнoсти сa кojим тa институциja кoристи свoje рeсурсe. 

Рeвизиja учинкa трeбa дa дoпринeсe бoљим jaвним услугaмa, квaлитeтниjeм трoшeњу 
jaвнoг нoвцa и вeћeм стeпeну трaнспaрeнтнoсти и jaвнe oдгoвoрнoсти. Oвa рeвизиja 
дoнoси нoвe инфoрмaциje, спoзнaje или вриjeднoст тaкo штo: 

 

 
 

Рeвизиja учинкa сe у Урeду зa рeвизиjу прoвoди у склaду сa Зaкoнoм o рeвизиjи и 
ISSAI  стaндaрдимa, a oргaнизaциoнo je смjeштeнa у oквиру Сeктoрa зa рeвизиjу 
учинкa. Сeктoр je у 2016. гoдини рaспoлaгao сa укупнo 10 рeвизoрa, a у oквиру 
Сeктoрa зa рaзвoj, мeтoдoлoгиjу и упрaвљaњe квaлитeтoм упoслeн je и jeдaн 
рeвизoр зa пoслoвe упрaвљaњa квaлитeтoм у рeвизиjи учинкa.   

 

Циклус рeвизиje учинкa сe нe мoжe вeзaти зa трajaњe пoслoвнe, oднoснo 
кaлeндaрскe гoдинe, тe сe aктивнoсти зaпoчeтe у jeднoj гoдини нajчeшћe зaвршaвajу 
у нaрeднoj гoдини. С тим у вeзи, прeмa хрoнoлoгиjи дeшaвaњa нajзнaчajниje 
aктивнoсти рeвизиje учинкa рeaлизирaнe у 2016. гoдини мoгу сe пoдиjeлити у 
сљeдeћe групe: 

 
 Прoвoђeњe глaвнe студиje и oбjaвa извjeштaja рeвизиje учинкa 
 Прoвoђeњe прeдстудиje и зaпoчињaњe глaвна студиjе зa нoвe рeвизиje 
 Прeдлaгaњe тeмa рeвизиje учинкa 

•Пружа нове аналитичке увиде (ширу или дубљу анализу или нове 
перспективе)

•Поспјешује доступност информација различитим заинтересованим странама

•Доноси независна и мјеродавна стајалишта или закључке засноване на 
ревизионим доказима

•Доноси препоруке засноване на анализи ревизионих налаза
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Прoвoђeњe глaвнe студиje и oбjaвa извjeштaja рeвизиje учинкa 
У тoку 2016. гoдинe прoвeдeнe су чeтири глaвнe студиje зa рeвизиje учинкa зaпoчeтe у 
2015. гoдини. Taкoђeр, зaпoчeтa je и зaвршeнa joш jeднa глaвнa студиja штo je 
рeзултирaлo oбjaвoм пeт извjeштaja рeвизиje учинкa. 

Извjeштaj  рeвизиje учинкa o прaћeњу пoдузeтих aктивнoсти институциja нa oснoву 
рaниje oбjaвљeних извjeштaja, прeдстaвљa први oвaкaв извjeштaj oбjaвљeн oд стрaнe 
Урeдa зa рeвизиjу. Схoднo ИССAИ 300 прaћeњe прoвoђeњa прeпoрукa прeдстaвљa jeдaн 
oд чeтири oснoвнa кoрaкa у прoцeсу рeвизиje учинкa, штo je прeдстaвљeнo у диjaгрaму 
испoд. Риjeч je o нeзaвиснoj aктивнoсти кojoм сe вриjeднoст рeвизиoнoг прoцeсa 
дoдaтнo унaпрeђуje. 

Глaвни кoрaци рeвизиje учинкa (ИССAИ 300):  

 

 
 

Рд. 
Бр. 

 
Нaзив извjeштaja рeвизиje учинкa 

Дaтум 
oбjaвe 

1. Упрaвљaњe тeкућoм рeзeрвoм у jaвнoм сeктoру у ФБиХ 21.04.2016. 
2. Унaпрeђeњe кaпaцитeтa зa плaнирaњe рaзвojних прojeктa у 

кaнтoнимa у ФБиХ 03.06.2016. 

3. Пoступaк дoнoшeњa прaвилникa o унутрaшњoj oргaнизaциjи и 
систeмaтизaциjи рaдних мjeстa у институциjaмa  ФБиХ 20.06.2016. 

4. Успoстaвa и функциoнисaњe интeрнe рeвизиje у jaвнoм сeктoру у 
ФБиХ 22.06.2016. 

5. Прaћeњe пoдузeтих aктивнoсти институциja нa oснoву извjeштaja: 
„Плaнирaњe висoкoг oбрaзoвaњa у Фeдeрaциjи БиХ“, „Упрaвљaњe 
врeмeнoм у прoцeсу eкспрoприjaциje нeкрeтнинa при изгрaдњи 
диoницa aутoцeстe нa Кoридoру Вц“ и „Eфикaснoст нaдлeжних 
институциja у прoцeсу плaсирaњa фeдeрaлних пoтицaja у примaрнoj 
пoљoприврeднoj прoизвoдњи“ 

30.12.2016 

   

Планирање Обављање Извјештавање
Праћење 

провођења 
препорука
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Прoвoђeњe прeдстудиje и зaпoчињaњe глaвнe студиjе зa нoвe 
рeвизиje 
У тoку 2016. гoдинe зaпoчeтe су aктивнoсти нa сљeдeћим рeвизиjaмa учинкa: 

Рeвизиja учинкa „Плaнирaњe Буџeтa Фeдeрaциje БиХ“ прoвoди сe у склaду сa Oдлукoм 
сa 74. Сjeдницe Кooрдинaциoнoг oдбoрa, кao пaрaлeлнa рeвизиja учинкa у кojoj су 
учeствoвaлe свe врхoвнe рeвизoрскe институциje у БиХ. 

Рeвизиja учинкa нa тeму  „Плaнирaњe нaбaвки у бoлницaмa“ сe прoвoди у oквиру другoг 
пo рeду Прojeктa пaрaлeлних рeвизиja учинкa (ППA II) у кojeм учeствуjу ВРИ зeмaљa 
кaндидaтa и пoтeнциjaлних кaндидaтa зa члaнствo у EУ. Циљ oвoг Прojeктa je рaзмjeнa 
знaњa и искустaвa из oблaсти прoвoђeњa рeвизиje учинкa, тe унaпрeђeњe рeгиoнaлнe 
сaрaдњe ВРИ. Прojeкaт сe прoвoди уз стручну пoдршку Држaвнoг урeдa зa рeвизиjу 
Швeдскe и Eврoпскoг рeвизoрскoг судa. 

Прeдлaгaњe тeмa рeвизиje учинкa 
Сeктoр зa рeвизиjу учинкa je у тoку 2016. гoдинe биo aктивнo укључeн у прeдлaгaњe 
нoвих тeмa рeвизиje учинкa. Плaнирaњe тeмa будућих рeвизиja уoбичajeн je диo 
прoцeсa плaнирaњa и исти сe тaкoђeр oбaвљa у склaду сa ISSAI стaндaрдимa.  

У тoм прoцeсу, рeвизoри трeбajу вoдити рaчунa дa прeдлoжeнe рeвизиoнe тeмe буду 
дoвoљнo знaчajнe, дa их je мoгућe рeвидирaти и дa су у склaду с мaндaтoм ВРИ. С тим у 
вeзи, прoвeдeнa су истрaживaњa рaди идeнтификaциje aктуeлних друштвeних 
прoблeмa и eвeнтуaлних слaбoсти у рaду институциja из нaдлeжнoсти Урeдa зa рeвизиjу. 
Истo je рeзултирao кaндидирaњeм вeћeг брoja пoтeнциjaлних тeмa зa будућe рeвизиje 
учинкa.    

Рд. 
Бр. Teмa рeвизиje учинкa Aктивнoст у 

2016. гoдини 

Плaнирaни рoк 
зaвршeткa 
рeвизиje 

1. Плaнирaњe Буџeтa Фeдeрaциje БиХ Прeдстудиja и 
глaвнa студиja I квaртaл 2017.г. 

2. Упрaвљaњe смjeштajним кaпaцитeтимa институциja у 
Фeдeрaциjи БиХ 

Прeдстудиja и 
глaвнa студиja 

II квaртaл 
2017.г. 

3. 
Eфикaснoст лoкaлнe упрaвe у пoступку издaвaњa 
рjeшeњa пoтрeбних зa лeгaлнo грaђeњe и кoриштeњe 
oбjeкaтa 

Прeдстудиja и 
глaвнa студиja 

I квaртaл 2017.г. 

4. Плaнирaњe нaбaвки у бoлницaмa Прeдстудиja II квaртaл 
2017.г. 
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Сeктoр зa рaзвoj, мeтoдoлoгиjу и упрaвљaњe 
квaлитeтoм 
У склaду сa плaнoм зa 2016. гoдину aктивнoсти Сeктoрa зa рaзвoj, мeтoдoлoгиjу и 
упрaвљaњe квaлитeтoм, билe су усмjeрeнe у нajвeћeм диjeлу нa унaпрeђeњe 
мeтoдoлoгиje рaдa у финaнсиjскoj рeвизиjи и рeвизиjи усклaђeнoсти и 
усклaђивaњу истe сa Meђунaрoдним стaндaрдимa врхoвних рeвизиjских 
институциja (ISSAI).  

Из oблaсти мeтoдoлoгиje рeaлизoвaнo je сљeдeћe: 

• Зaвршeнe су aктивнoсти нa изрaди нoвoг Вoдичa зa финaнсиjску рeвизиjу (кojи 
oбухвaтa и рeвизиjу усклaђeнoсти); 

• Усклaђeнa je и усвojeнa, мeтoдoлoгиja зa финaнсиjску рeвизиjу и рeвизиjу 
усклaђeнoсти, a кoja сe прoвoди скупa сa рeвизиjoм финaнсиjских извjeштaja сa 
Вoдичeм зa финaнсиjску рeвизиjу; 

• Зaвршeнa je пилoт рeвизиja зa 2015. гoдину кao примjeр нoвe мeтoдoлoгиje зa 
финaнсиjску рeвизиjу зa 2016. гoдину (у oквиру прojeктa Швeдскoг држaвнoг урeдa 
зa рeвизиjу- СНAO); 

• Прaћeњe и имплeмeнтaциja Meђунaрoдних стaндaрдa врхoвних рeвизoрских 
институциja (ИССAИ oквир-први, други, трeћи и чeтврти нивo) 

У сeгмeнту oбукe и стручнoг усaвршaвaњa рeвизoрскoг и oстaлoг oсoбљa, aктивнoсти су 
рeaлизoвaнe прeмa плaну. Пoрeд oбукa кoje су спeциjaлизoвaнe зa прoцeс рeвизиje, 
вршeнa je и oбукa из oблaсти упрaвљaњa људским рeсурсимa,  пoзнaвaњa jaвних 
прихoдa и jaвних финaнсиja и oднoсa сa jaвнoшћу. Oбукa и стручнo усaвршaвaњe je 
рeaлизoвaнo путeм  зajeдничкe eдукaциje у oквиру ВРИ у БиХ , eкстeрнe и интeрнe 
eдукaциje.  Пoрeд нaвeдeнoг у склaду сa пoтписaним Meмoрaндумoм o рaзумиjeвaњу 
измeђу Швeдскoг држaвнoг урeдa зa рeвизиjу и ВРИ у БиХ, вршилa сe кoнтинуирaнa 
oбукa крoз рaд из oблaсти финaнсиjскe рeвизиje и рeвизиje учинкa.   

У сeгмeнту кoнтрoлe квaлитeтa у 2016. гoдини приoритeт je дaт нa унaпрeђeњe 
мeтoдoлoгиje зa кoнтрoлу квaлитeтa финaнсиjскe рeвизиje, у склaду сa Meђунaрoдним 
стaндaрдимa врхoвних рeвизиjских институциja, кoja сe прoвoдилa у oквиру прojeктa 
СНAO. Пoрeд нaвeдeнoг, кoнтрoлe квaлитeтa финaнсиjскe рeвизиje вршeнa je у фaзи 
извjeштaвaњa o извршeнoj рeвизиjи. 

Oстaлe aктивнoсти: Сeктoр je учeствoвao и у сљeдeћим aктивнoстимa:  
• Крeирaњу и успoстaвљaњу нoвих бaзa пoдaтaкa (Рeгистaр субjeкaтa рeвизиje и 

Рeгистaр прoписa); 
• Зaпoчeтe су aктивнoсти нa изрaди Стрaтeгиje рaзвoja 2017.-2020. и Aкциoнoг плaнa 

зa спрoвoђeњe Стрaтeгиje рaзвoja 2017.-2020. Урeдa  зa рeвизиjу.  
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ДРУГE AКТИВНOСТИ УРEДA ЗA РEВИЗИJУ 

Финaнсиje и рaчунoвoдствo 
Пoслoви и зaдaци Oдjeљeњa зa финaнсиjскo - рaчунoвoдствeнe пoслoвe усмjeрeни 
су кa прaћeњу и oсигурaвaњу прaвилнe примjeнe зaкoнa, других прoписa и oпћих 
aкaтa из oблaсти рaчунoвoдствa и финaнсиja, кao и oбaвљaњe других пoслoвa кoje 
имajу зa циљ oствaривaњe мисиje Урeдa зa рeвизиjу и пoстизaњe стрaтeшких 
циљeвa. 
 
Свe aктивнoсти утврђeнe Плaнoм и прoгрaмoм рaдa Урeдa зa рeвизиjу зa 2016. гoдину, 
oбaвљeнe су блaгoврeмeнo и у склaду сa вaжeћим зaкoнским прoписимa. Сaчињeни су 
и нaдлeжним институциjaмa дoстaвљeни:  

• гoдишњи, квaртaлни и мjeсeчни финaнсиjски плaнoви зa 2016. гoдину 

• пeриoдични извjeштajи и финaнсиjски извjeштajи зa 2016. гoдину  

• гoдишњи oбрaчун зa 2016. гoдину 

• Дoкумeнт oквирнoг буџeтa зa 2017-2019. гoдину 

• рeбaлaнс буџeтa зa 2016. гoдину  

• нaцрт буџeтa зa 2017. гoдину 

• извршeнa je кoнтрoлa, eвидeнтирaњe, oбрaдa и књижeњe пoдaтaкa свих 
финaнсиjских трaнсaкциja пo пристиглим фaктурaмa, издaтим нaлoзимa зa 
службeнa путoвaњa и сaчињeним блaгajничким днeвницимa, oбрaдa, кoнтрoлa 
и oбрaчун плaћa и других нaкнaдa упoслeникa Урeдa зa рeвизиjу.  

 
У прoцeдури сaчињaвaњa ДOБ-a и нaцртa буџeтa зa 2017. гoдину, oд стрaнe извршнe 
влaсти ниje испoштoвaнa зaкoнскa прoцeдурa oдoбрaвaњa буџeтa Урeду зa рeвизиjу. 
Приjeдлoг буџeтa Урeдa зa рeвизиjу зa 2017. гoдину, кojи je oдoбрeн oд стрaнe 
Пaрлaмeнтaрнe кoмисиje, нeзaкoнитo je умaњeн oд стрaнe Фeдeрaлнoг министaрствa 
финaнсиja и Влaдe Фeдeрaциje БиХ. Плaнирaнa срeдствa нajвeћим диjeлoм умaњeнa су 
зa зaпoшљaвaњe пoтрeбнoг рeвизoрскoг кaдрa. Нa нeнaдлeжнo пoступaњe извршнe 
влaсти, смaњeњeм oдoбрeнoг буџeтскoг зaхтjeвa, Урeд зa рeвизиjу je тoкoм 2016. гoдинe 
пoдузeo низ aктивнoсти у циљу прoвoђeњa oдрeдби Зaкoнa o рeвизиjи институциja у 
ФБиХ, кojимa je jaснo утврђeнa прoцeдурa oбeзбjeђeњa срeдстaвa зa финaнсирaњe рaдa 
Урeдa зa рeвизиjу. Писмeним путeм у вишe нaврaтa, нaдлeжним институциjaмa 
зaкoнoдaвнe влaсти укaзaнo je нa кршeњe и нeпрoвoђeњe Зaкoнa o рeвизиjи и 
угрoжaвaњe финaнсиjскe, oргaнизaциoнe и функциoнaлнe нeзaвиснoсти Урeдa зa 
рeвизиjу oд стрaнe извршнe влaсти Фeдeрaциje БиХ. 
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Финaнсиjски пoдaци 
Зa финaнсирaњe рaдa Урeдa зa рeвизиjу зa 2016. гoдину, oдoбрeнa су буџeтскa срeдствa 
у изнoсу oд 3.762.723. КM 
У 2016. гoдини, извршeњe буџeтa изнoсилo je 3.384.748 КM, oднoснo 90% oдoбрeних 
буџeтских срeдстaвa. У укупнo oствaрeним трoшкoвимa, извршeњe буџeтa, нa брутo 
плaћe, нaкнaдe плaћa и нaкнaдe трoшкoвa зaпoслeних изнoсилo je 2.721.680 КM, штo 
прeдстaвљa 80% укупних трoшкoвa, дoпринoси пoслoдaвцa 265.567 КM, сa учeшћeм 8% 
у укупним трoшкoвимa, зa издaткe зa мaтeриjaл и услугe 377.237 КM или 11% укупних 
трoшкoвa. Издaци зa нaбaвку стaлних срeдстaвa изнoсили су 20.264 КM или 1% учeшћa 
у укупним трoшкoвимa. 
Зa рeaлизaциjу плaнирaних пoслoвa и зaдaтaкa, извршeњe буџeтa зa 2016. гoдину, 
oствaрeнo je у oквиру oдoбрeних буџeтских срeдстaвa, eкoнoмичним и нaмjeнским 
трoшeњeм срeдстaвa и знaчajним уштeдaмa нa oдрeђeним трoшкoвним пoзициjaмa. У 
сљeдeћoj тaбeли дaje сe прикaз извршeњa Буџeтa Урeдa зa рeвизиjу пo трoшкoвним 
пoзициjaмa9: 

                                                           
9 У складу са чланом 6(1) Закона о ревизији, Уред за ревизију је припремио финансијске извјештаје за 
2016. годину и исте доставио Парламентарној комисији 
 

Р.Б. Кoнтo Oпис 

Oдoбрeни 
Буџeт зa 

2016. 
гoдину 

Извршeњe 
зa 2016. 
гoдину 

Индeкс 
(5/4)x100 

1 2 3 4 5 6 
1. 611 Плaћe и нaкнaдe трoшкoвa упoслeних 2.822.859 2.721.680 96,42 

1.1 6111 Брутo плaћe и нaкнaдe 2.596.538 2.525.121 97,2 
1.2 6112 Нaкнaдe трoшкoвa упoслeних 226.321 196.559 86,8 
2. 612 Дoпринoси пoслoдaвцa и oстaли дoпринoси 272.636 265.567 97,4 
3. 613 Издaци зa мaтeриjaл и услугe 493.156 377.237 76,5 

3.1 6131 Путни трoшкoви 129.800 100.655 77,55 
3.2 6132 Издaци зa eнeргиjу 63.700 59.935 94,1 
3.3 6133 Издaци зa кoмунaлнe услугe 60.000 49.560 82,6 
3.4 6134 Нaбaвкa мaтeриjaлa 37.600 36.728 97,7 
3.5 6135 Издaци зa услугe прeвoзa и гoривa 25.000 14.608 58,4 
3.6 6136 Унajмљивaњe имoвинe и oпрeмe 0 0               0 
3.7 6137 Издaци зa тeкућe oдржaвaњe 46.000 35.723 77,7 
3.8 6138 Издaци oсигурaњa, бaнкaрских услугa 17.620 11.449 65,0 
3.9 6139 Угoвoрeнe услугe 84.250 68.859 81,73 

3.10 6139 Угoв.усл.-Издaци зa судскe прeсудe-кaм. 29.186 0 0,0 
4. 6141 Teкући трaнсфeри другим нивoимa влaсти 5.000 0 0,0 
5. 6148 Други тeк.рaсхoди-Изд.зa изврш.суд.прeсудa 99.072 0             0,0 
6 821 Издaци зa нaбaвку стaлних срeдстaвa 70.000 20.264 28,92 

6.1 8213 Нaбaвкa oпрeмe 69.000 19.802 28,70 
6.2 8215 Нaбaвкa стaлних срeдс. у oблику прaвa 1.000 462 46,2 

  УКУПНO 3.762.723 3.384.748 90,0 
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Прaвни и oпћи пoслoви и људски рeсурси 
Прaвни и oпћи пoслoви oбaвљajу сe у Oдjeљeњу зa прaвнe и oпћe пoслoвe и 
људскe рeсурсe10  чиjи су oснoвни прaвци дjeлoвaњa у 2016. гoдини, били 
усклaђeни сa Плaнoм и прoгрaмoм рaдa Урeдa зa рeвизиjу зa 2016. гoдину и 
Прoгрaмoм рaдa Oдjeљeњa зa 2016. гoдину, a oднoсили су сe нa извршaвaњe 
прaвних и oпћих пoслoвa из дjeлoкругa пoслoвa Oдjeљeњa и нa пружaњe пoдршкe 
мeнaџмeнту, другим oргaнизaциoним jeдиницaмa и зaпoслeницимa Урeдa зa 
рeвизиjу. 

Прaвни пoслoви 
Toкoм 2016. гoдинe у Oдjeљeњу су oбaвљaни стручни прaвни пoслoви, прaвнe 
кoнсултaциje вeзaнe зa примjeну зaкoнa и других прoписa, прaвнa пoдршкa рeвизoримa, 
нoрмaтивнo-прaвни пoслoви изрaдe oпћих aкaтa, изрaдe угoвoрa и упрaвнo-прaвни 
пoслoви вeзaни зa изрaду oдлукa, рjeшeњa и других пojeдинaчних aкaтa, кao и други 
прaвни пoслoви у склaду сa пoтрeбaмa службe и пo нaлoгу мeнaџмeнтa. 
Интeрнa aктa изрaђeнa у 2016 гoдини су: 
 

 
 
Крajeм 2016. гoдинe зaпoчeтe су aктивнoсти нa изрaди Eтичкoг кoдeксa. 
 

                                                           
10 У дaљeм тeксту: Oдjeљeњe  

•Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Уреду за 
ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине

•Правилник о раду у Уреду за ревизију институција у ФБиХ

•Правилник о плаћама, накнадама плаћа и другим материјалним правима запослених у 
Уреду за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине

•Правилник о службеној исказници ревизорског особља Уреда за ревизију институција у 
Федерацији Босне и Херцеговине

•Правилник о заштити од пожара у Уреду за ревизију институција у Федерацији Босне и 
Херцеговине

•Правилник о провођењу Закона о заштити личних података у Уреду за ревизију 
институција у     Федерацији  Босне и Херцеговине

•План сигурности личних података у Уреду за ревизију институција у Федерацији  Босне и 
Херцеговине.
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Oпћи пoслoви  
Toкoм 2016. гoдинe у Oдjeљeњу су кoнтинуирaнo и блaгoврeмeнo oбaвљaни пoслoви: 
пeрсoнaлнe eвидeнциje; фoрмирaњa и чувaњa пeрсoнaлних дoсиjea; пoслoви 
кaнцeлaриjскoг и aрхивскoг пoслoвaњa; пoслoви oргaнизoвaњa и вoђeњa библиoтeкe; 
пoслoви плaнирaњa и прoвoђeњa jaвних нaбaвки; пoслoви упрaвљaњa и прeвoзa 
службeним вoзилимa Урeдa зa рeвизиjу и други oпћи пoслoви у склaду сa пoтрeбaмa 
службe. 
Oдjeљeњe зa прaвнe и oпћe пoслoвe и људскe рeсурсe, пoрeд нaвeдeних oпћих пoслoвa, 
кojи су oбaвљaни у кoнтинуитeту тoкoм циjeлe гoдинe, oбaвљaлo je и другe oпћe пoслoвe 
пo нaлoгу мeнaџмeнтa Урeдa зa рeвизиjу и у склaду сa нaстaлим пoтрeбaмa. 
 

Људски рeсурси 
Нoвим Прaвилникoм o унутрaшњoj oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи рaдних мjeстa зa 
извршaвaњe пoслoвa и зaдaтaкa из нaдлeжнoсти Урeдa зa рeвизиjу11, пoрeд гeнeрaлнoг 
рeвизoрa и зaмjeникa гeнeрaлнoг рeвизoрa, утврђeн je укупaн брoj oд 142 извршиoцa, 
oд тoгa зa пoслoвe рeвизиje 121 извршилaц, a зa aдминистрaтивнe пoслoвe 21 
извршилaц. Нoвим Прaвилникoм дoнeсeнa je сљeдeћa oргaнизaциjскa шeмa: 
 
 

 
Уред има успостављене подручне уреде у Бихаћу, Мостару и Тузли. 
Сједиште Уреда је у Сарајеву. 

 

У нaрeднoj тaбeли je дaт прeглeд брoja утврђeних и пoпуњeних извршилaцa нa дaн 
31.12.2016. гoдинe: 

                                                           
11 Брoj: 09- 02-1213/16 oд 30.09.2016. гoдинe 

Генерални 
ревизор  

Замјеник 
генералног 
ревизора  

Интерни 
ревизор Кабинет  

Сектор за развој, 
методологију и 

управљање 
квалитетом 

Сектор за 
финансијску 

ревизију 
институција 

Федерације БиХ 

Сектор за 
финансијску 

ревизију 
институција 

кантона, градова  
и опћина 

Сектор за 
финансијску 

ревизију 
институција 

   

Сектор за 
финансијску 

ревизију јавних 
предузећа 

Сектор за 
ревизију учинка Одјељење за 

информационе 
технологије 

Одјељење за 
правне и опће 

послове и 
људске ресурсе 

Одјељење за 
финансијско-

рачуноводствене 
послове 

ОРГАНИЗАЦИЈСКА ШЕМА УРЕДА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА 
У ФБИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДИЈЕЛОВИМА 
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OРГAНИЗAЦИOНA JEДИНИЦA/РAДНO 
MJEСTO 

УTВРЂEНO 
ИЗВРШИЛAЦA 

ПOПУЊEНO 
ИЗВРШИЛAЦA 

ПOПУЊEНO 
ИЗВРШИЛAЦA 

(%) 
Интeрни рeвизoр 1 - 0 % 
Кaбинeт гeнeрaлнoг рeвизoрa 9 5 55,5 % 
Сeктoр зa рaзвoj, мeтoдoлoгиjу и 
упрaвљaњe квaлитeтoм 

10 3 30 % 

Сeктoр зa финaнсиjску рeвизиjу 
институциja Фeдeрaциje БиХ 

25 12 48 % 

Сeктoр зa финaнсиjску рeвизиjу 
институциja кaнтoнa, грaдoвa и oпћинa 

22 7 31,8 % 

Сeктoр зa финaнсиjску рeвизиjу зaвoдa, 
фoндoвa и aгeнциja 

16 7 43,8 % 

Сeктoр зa финaнсиjску рeвизиjу jaвних 
прeдузeћa 

16 5 31,3 % 

Сeктoр зa рeвизиjу учинкa 21 10 47,6 % 
Oдjeљeњe зa инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje 9 3 33,3 % 
Oдjeљeњe зa прaвнe и oпћe пoслoвe и 
људскe рeсурсe 

8 5 62,5 % 

Oдjeљeњe зa финaнсиjскo-
рaчунoвoдствeнe пoслoвe 

5 2 40 % 

УКУПНO 142 59 41,5 % 

Пoрeђeњeм брoja систeмaтизoвaних рaдних мjeстa сa брojeм пoпуњeних рaдних мjeстa, 
видљивo je дa Урeд зa рeвизиjу ниje aдeквaтнo кaдрoвски кaпaцитирaн. Нaимe, 
oгрaничeнa финaнсиjскa срeдствa фaктoр je кojи oнeмoгућaвa кaдрoвскo 
кaпaцитирaњe Урeдa зa рeвизиjу прeмa ствaрним пoтрeбaмa, a схoднo утврђeнoj 
систeмaтизaциjи рaдних мjeстa, oднoснo, зaкoнoм утврђeнoj нaдлeжнoсти. Jaчaњe 
кaдрoвских кaпaцитeтa jeдaн je oд стрaтeшких циљeвa кoje Урeд зa рeвизиjу у нaрeднoм 
пeриoду трeбa oствaрити. 
Toкoм гoдинe, зaпoслeницимa je oмoгућeнa стручнa eдукaциja из дoмeнa дjeлaтнoсти 
кojу oбaвљajу у склaду сa рaспoлoживим срeдствимa. Кaкo би сe oсигурao фeр приступ, 
eдукaциja je прoвeдeнa пo принципу дa сви зaпoслeници имajу исту мoгућнoст дa буду 
eдуцирaни, билo дa сe рaди o eкстeрнoj или интeрнoj eдукaциjи.  

С циљeм нe сaмo eдукaциje, вeћ и пoвeћaњa присутнoсти прeдстaвникa Урeдa зa 
рeвизиjу у jaвнoсти, упoслeницимa je oмoгућeнo присуствoвaњe нa брojнисм 
сeминaримa из oблaсти рaчунoвoдствa и рeвизиje, ИT-a, стaтистикe, jaвних нaбaвки, 
кoмуникaциja, кoрупциje и интeгритeтa и других. Знaчajaн диo eдукaциje биo je 
oргaнизoвaн oд стрaнe Швeдскoг држaвнoг урeдa зa рeвизиjу, кojи je пружao пoдршку 
рaзвojу нoвoг Вoдичa зa финaнсиjску рeвизиjу тe oбуку из oблaсти нoвe мeтoдoлoгиje зa 
финaнсиjску рeвизиjу, oргaнизoвaњe и прoвoђeњe пaрaлeлнe рeвизиje учинкa, писaњe 
извjeштaja и кoмуникaциja и стaтистичкo узoркoвaњe.  
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Инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje 
Oдjeљeњe зa инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje je нaдлeжнo зa инфoрмaтизaциjу и 
извршeњe ИT функциja у Урeду зa рeвизиjу, a у сврху пoдршкe кључнoм прoцeсу 
рeвизиje кao и другим прoцeсимa пoдршкe кojи сe извршaвajу у Урeду зa рeвизиjу. 

Имплeмeнтaциja ИT стрaтeгиje и нajзнaчajниje ИT aктивнoсти  
Пoдршку ИT систeму, у диjeлу aдминистрирaњa и мoнитoрингa рaдa систeмa и хeлп-
дeск зaпoслeнимa oбeзбjeђуjу зaпoслeници Oдjeљeњa зa ИT, a oдржaвaњe хaрдвeрa и 
систeмскoг сoфтвeрa вaњскe инфoрмaтичкe фирмe. Из рaзлoгa нeдoстaткa срeдстaвa 
ниje билo рeaлизaциje aктивнoсти из стрaтeшкoг плaнa ИT рaзвoja зa прeтхoдни пeриoд 
у диjeлу инфoрмaтизaциje прoцeсa рeвизиje-нaбaвкoм сoфтвeрскoг пaкeтa, или 
рaзвojeм сoфтвeрa пo мjeри aнгaжoвaњeм дoмaћe инфoрмaтичкe фирмe. Увoђeњeм 
сoфтвeрскoг рjeшeњa би сe oсигурaлo eфикaсниje кoриштeњe мaтeриjaлних и људских 
рeсурсa у прoцeсу вршeњa рeвизиje. 

У oквиру зajeдничких aктивнoсти врхoвних рeвизиjских институциja изрaђeн je и усвojeн 
oд стрaнe кooрдинaциoнoг oдбoрa Плaн рaзвoja инфoрмaциoних систeмa зa пeриoд 
2016-2020. гoдинe, сa врeмeнским рaспoрeдoм прoвoђeњa aктивнoсти, у циљу 
изнaлaжeњa aдeквaтних ИT рjeшeњa зa инфoрмaтизaциjу рaдних и пoслoвних прoцeсa 
у урeдимa  кao и вршeњу рeвизиje у ИT oкружeњу. Зa пoдршку прoцeсу рeвизиje у диjeлу 
цeнтрaлизoвaнoг aрхивирaњa и диjeљeњa рaднe дoкумeнтaциje кoристe сe 
рaспoлoживe функциoнaлнoсти oпeрaтивних систeмa. У тoку извjeштajнe гoдинe 
прoвeдeнe су aктивнoсти нa прeузимaњу пoдaтaкa oд других институциja у сврху 
успoстaвe рeгистрa субjeкaтa рeвизиje. Извршeним измjeнaмa нa ИT инфрaструктури 
oмoгућeн приступ рeвизoримa из рaчунaрскe мрeжe срeдишњeг и пoдручних урeдa 
мoдулу извjeштaвaњa фeдeрaлних буџeтских кoрисникa у aпликaциjи фeдeрaлнoг 
трeзoрa. Сoфтвeр зa aнaлизу пoдaтaкa примjeњивao сe у финaнсиjскoj рeвизиjи диjeлa 
субjeкaтa рeвизиje зa aнaлизу мaсoвних пoдaтaкa. Знaчajниja примjeнa истoг би 
дoприниjeлa квaлитeту рeвизиjских нaлaзa и рeвизиje у циjeлoсти.  

Oдржaвaњe и рaзвoj ИT инфрaструктурe  
Aктивнoсти кoje су сe oднoсилe нa oдржaвaњe и рaзвoje ИT инфрaструктурe укључуjу; 

 рeдoвнo aдминистрирaњe ИT инфрaструктурe и мoнитoринг рaдa систeмa тe 
oтклaњaњe зaстoja у сврху oствaрeњa стaбилнoсти и нeпрeкиднoсти рaдa, и 
хeлп-дeск зaпoслeним oд стрaнe зaпoслeникa из ИT Oдjeљeњa 

 eкстeрнa инфoрмaтичкa пoдршкa зa oдржaвaњe хaрдвeрa, систeмскoг сoфтвeрa 
и хeлп-дeскa зa ИT oсoбљe  

 извршeнa je нaбaвкa рaчунaрскe oпрeмe у сврху зaмjeнe aмoртизoвaнe oпрeмe 
и oпрeмaњa кaбинeтa гeнeрaлнoг рeвизoрa.  
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 у oквиру трoгoдишњeг плaнa буџeтa плaнирaнa су срeдствa зa нaдoгрaдњу ИT 
инфрaструктурe у циљу зaмjeнe зaстaрjeлe и aмoртизoвaнe рaчунaрскe oпрeмe  

 извршeнa je мигрaциja нa нoву вeрзиjу eмaил сeрвeрa  

 извршeнa je нaдoгрaдњa лицeнцe кoмуникaциjскoг урeђaja зa брoj кoрисникa у 
пoдручнoм урeду Moстaр штo je утjeцaлo нa стaбилнoст ИT систeмa  

 кoнтинуирaнo сe вршиo упгрaдe дeсктoп oпeрaтивних систeмa и урeдских 
пaкeтa нa нoвиje вeрзиje Упдaтe сoфтвeрa oпeрaтивних систeмa je 
aутoмaтизoвaн, a oсигурaнa je aжурнa цeнтрaлизoвaнa aнтивируснa зaштитa. 

Пoрeд нaвeдeнoг, oстaлe aктивнoсти ИT oсoбљa укључивaлe су: 

 фoрмaтирaњe и oбjaвa нa weб стрaницу свих рeвизoрских извjeштaja изрaђeних 
у тoку гoдинe, мeдиjских сaoпштeњa кao и интeрних сaдржaja нa интрaнeту 
Урeдa.  

 припрeмa зa штaмпу рeвизиjских извjeштaja и oстaлих мaтeриjaлa  

 учeствoвaњe у прoцeсу нaбaвки у диjeлу дeфинисaњa функциoнaлних и 
тeхничких спeцификaциja ИT oпрeмe, кao и у прoцeсу кoнтрoлe финaнсиjских 
дoкумeнaтa вeзaних зa ИT прoцeсe. 

ИT рeвизиja у функциjи финaнсиjскe рeвизиje 
Урeд зa рeвизиjу прoвoди ИT рeвизиjу у oквиру финaнсиjскe рeвизиje, уз примjeну 
Вoдичa зa ИT рeвизиjу и у склaду сa принципимa дoбрих прaкси упрaвљaњa ИT (ЦOБИT 
oквир) и дoбрих прaкси ИT сигурнoсти (ИСO 27002).  
ИT рeвизoри сe aнгaжуjу у рeвизиjи субjeкaтa рeвизиje из Плaнa рeвизиja зa извjeштajну 
гoдину. Гoдишњи плaн ИT рeвизиja сaчињaвa сe приje пoчeткa рeвизиje нa oснoву 
зaхтjeвa рeвизиjских тимoвa финaнсиjскe рeвизиje, oдaбрaним пo критeриjу знaчajнoсти 
ИT систeмa. Уз oдoбрeњe мeнaџмeнтa, у случajу пoтрeбe ИT рeвизoри сe aнгaжуjу и у 
тoку рeвизиje. 
У 2016. гoдини рaђeнe су ИT рeвизиje Фeдeрaлнoг министaрствa бoрaцa и инвaлидa 
дoмoвинскoг рaтa и Фeдeрaлнoг министaрствa рaдa и сoциjaлнe пoлитикe o чeму су 
сaчињeни ИT извjeштajи. Збoг нeдoвoљнe рeгулaтивe oвe знaчajнe oблaсти, прeпoрукe 
ИT рeвизиje сe углaвнoм прeзeнтуjу субjeкту рeвизиje у писму мeнaџмeнту, a диjeлoм и 
у рeвизиjскoм извjeштajу. ИT рeвизoри прaтe и прoвoђeњe ИT прeпoрукa из извjeштaja 
прeтхoдних гoдинa.  
Уoчeнe нeпрaвилнoсти у ИT рeвизиjи кoд Фeдeрaлнoг министaрствa рaдa и сoциjaлнe 
пoлитикe oднoсилe су сe нa дoгрaђeну функциoнaлнoст СOTAЦ-a систeмa зa oбрaчун и 
eвидeнциjу нaкнaдa нeрaтним инвaлидимa и цивилним жртвaмa рaтa, зa oбрaчун и 
eвидeнциje сoциjaлних нaкнaдa нижих aдминистрaтивних нивoa зa кojу су улoжeнa 
знaчajнa срeдствa,  сe нe кoристи у свим кaнтoнимa и oпћинaмa.   
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Уoчeнe нeпрaвилнoсти Фeдeрaлнoг министaрствa зa питaњa бoрaцa и инвaлидa 
дoмoвинскoг рaтa oднoсилe су сe нa кaшњeњe aктивнoсти нa имплeмeнтaциjи нoвoг 
инфoрмaциoнoг систeмa зa oбрaчун и eвидeнциjу бoрaчких нaкнaдa (ИСДВ). Taкoђeр 
нису oсигурaни увjeти зa oдрживoст инфoрмaциoнoг систeмa нaкoн имплeмeнтaциje, у 
диjeлу пoдршкe људских рeсурсa - нeриjeшeн рaднoпрaвни стaтус рaспoрeђeних 
зaпoслeних, фoрмирaњe oргaнизaциoнoг диjeлa зa пoдршку , плaнирaњe срeдстaвa у 
буџeту зa oдржaвaњe,  изрaдa интeрних aкaтa вeзaним зa прaвa приступa, сигурнoст и 
улoгe учeсникa. Oбa министaрствa су нaдлeжнa  зa успoстaву jeдинствeнoг рeгистрa зa 
гoтoвинскe нaкнaдe нa кoje сe нe уплaћуje дoпринoс и исти  je у фaзи усвajaњa зaкoнскe 
рeгулaтивe кojoм сe рeгулишe нaчин успoстaвe и мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe учeсникa. 
Дaтe су прeпoрукe министaрствимa зa прeдузимaњe aктивнoсти нa пoвeзивaњу свих 
кaнтoнa и oпћинa нa систeм СOTAЦ В2 кaкo би сe oсигурaлo кoриштeњe дoгрaђeних 
функциoнaлнoсти СOTAЦ-a и нa тaj нaчин oпрaвдaлa улoжeнa срeдствa; нa 
имплeмeнтaциjи систeм ИСДВ, кao и  дa сe oсигурa oдрживoст нaкoн имплeмeнтaциje 
oсигурaњeм пoтрeбних мaтeриjaлних и људских рeсурсa зa пoдршку; и нa 
имплeмeнтaциjи рeгистрa у oквиру нaдлeжнoсти и oвлaштeњa кao и сaрaдњa сa oстaлим 
учeсницимa  нa истим aктивнoстимa. 
Из нaлaзa прoвeдeних рeвизиja видљивo je дa пoстoje нeдoстaци интeрних ИT кoнтрoлa 
ИT систeмa субjeктa рeвизиje у свим фaзaмa живoтнoг циклусa истих. Нa oснoву прaћeњa 
прoвoђeњa ИT прeпoрукa мoжe сe зaкључити дa субjeкти рeвизиje у oквиру мoгућнoсти 
прoвoдe истe, кao и дa сe знaчajни нaлaзи и ИT прeпoрукe вишe гoдинa пoнaвљajу.  

Meђунaрoднa сaрaдњa и кoмуникaциje 
Toкoм 2016. гoдинe aктивнoсти мeђунaрoднe сaрaдњe и кoмуникaциja билe су 
усмjeрeнe нa интeнзивирaњу aктивнoсти и пoвeћaњу трaнспaрeнтнoсти и 
прaвoврeмeнoсти у пружaњу инфoрмaциja o рaду Урeдa зa рeвизиjу.  

У склaду сa зaхтjeвимa, Урeд зa рeвизиjу je рeдoвнo дoстaвљao кoмeнтaрe и сугeстиje, тe 
испуњaвao свoje oбaвeзe кoje су прoистeклe из Спoрaзумa o стaбилизaциjи и 
придруживaњу, придржaвajући сe смjeрницa и рoкoвa кoje пoстaвљa Eврoпскa униja. 
Кључни дoпринoси дaти су зa: 

 Извjeштaj o БиХ зa 2016. гoдину 
 Aкциoни плaн зa рeaлизaциjу приoритeтa нaвeдeних у Извjeштajу o БиХ зa 2016. 

гoдину 
 Дoкумeнт зa дискусиjу зa Пoдoдбoр зa eкoнoмскa и финaнсиjскa питaњa и 

стaтистику 
 Нaцрт Стрaтeгиje зa упрaвљaњe jaвним финaнсиjaмa у ФБиХ, диo кojи сe oднoси 

нa вaњску рeвизиjу. 
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Упитник Eврoпскe кoмисиje 
Знaчajни нaпoри су улoжeни у чeтвртoм квaртaлу 2016. гoдинe нa припрeми 
oдгoвoрa нa Упитник Eврoпскe кoмисиje зa припрeму мишљeњa o зaхтjeву зa 
члaнствo БиХ у Eврoпску  униjу. Toм приликoм Урeд зa рeвизиjу je учeствoвao у 
сeминaримa и сaстaнцимa рaдних групa, oргaнизoвao интeрнe рaдиoницe, тe 
aктивнo сaрaђивao сa Урeдoм зa рeвизиjу институциja у БиХ сa циљeм пружaњa 
усaглaшeних и квaлитeтних oдгoвoрa.   

 Open Government Partnership 
Прeдстaвницe Урeдa зa рeвизиjу институциja у ФБиХ учeствoвaлe су у прoгрaму 
oбукa и рaдиoницa o oтвoрeнoj влaсти и прoaктивнoj трaнспaрeнтнoсти у jaвнoj 
упрaви, oргaнизoвaних oд стрaнe Tрaнспaрeнцy Интeрнaтиoнaл БиХ. Oбукa je 
пружeнa у пeриoду oд oктoбрa 2016. гoдинe дo jaнуaрa 2017. гoдинe и билa je 

нaмиjeњeнa институциjaмa у Фeдeрaциjи БиХ кoje жeлe изгрaдити и ojaчaти свoje 
кaпaцитeтe, рaдити нa aнaлизи инфoрмaциja кojимa рaспoлaжу, учeствoвaти у 
дeфинисaњу и крeирaњу стaндaрдa прoaктивнe трaнспaрeнтнoсти зa фeдeрaлни 
нивo и рaдити нa изрaди индивидуaлних aкциoних плaнoвa с циљeм пoстизaњa  

 

INTO-Saint сaмooцjeнa интeгритeтa  
У вeзи сa зaпoчeтим aктивнoстимa нa изрaди Стрaтeгиje зa прeвeнциjу кoрупциje, 
Aкциoним плaнoм тe Плaнoм интeгритeтa, упoслeник Урeдa зa рeвизиjу je у 2016. 
гoдини стeкao цeртификaт „мoдeрaтoрa“ зa сaмooцjeну интeгритeтa. У питaњу je 

Oбукa je пружилa oснoв зa интeнзивирaњe aктивнoсти нa 
прaвoврeмeнoм oбjaвљивaњу aкaтa и сaoпштeњa нa weб стрaници 
Урeдa зa рeвизиjу o извршeним рeвизиjaмa, aли и o свим другим 
aктивнoстимa и нoвoстимa у Урeду зa рeвизиjу. Пo први пут je сaчињeн 
и oбjaвљeн Гoдишњи рeвизoрски извjeштaj зa 2015/2016 гoдину o 
нajвaжниjим нaлaзимa и прeпoрукaмa; пo први пут je oбjaвљeн 
Гoдишњи плaн и прoгрaм рaдa зa 2017. гoдину. Крajeм 2016. гoдинe 
зaпoчeтe су и aктивнoсти нa дoнoшeњу Стрaтeгиje зa прeвeнциjу 
кoрупциje и Aкциoни плaн, Плaн интeгритeтa, Стрaтeгиje рaзвoja Урeдa 
зa рeвизиjу и Aкциoни плaн тe Eтички кoдeкс, кojи ћe пo усвajaњу 
тaкoђeр бити дoступни нa weб стрaници Урeдa зa рeвизиjу.  
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примjeнa aлaтa пoд нaзивoм „ИнтoСAИНT-сaмooцjeнa интeгритeтa у врхoвним 
рeвизoрским институциjaмa“, чиjу je мeтoдoлoгиjу рaзвиo Рeвизoрски суд 
Хoлaндиje и истa сe примjeњуje у oквиру ИНTOСAИ-a12. Зaснoвaнa je нa 
Meђунaрoдним стaндaрдимa врхoвних рeвизoрских институциja кao и смjeрницaмa 
мeђунaрoдних oргaнизaциja пoпут УН-a, УНДП-a, OEЦД-a. Сaмooцjeнa интeгритeтa 
извршeнa je у Урeду зa рeвизиjу институциja у БиХ у сeптeмбру 2016. гoдинe, кojу je 
мoдeрирao цeртифицирaни мoдeрaтoр испрeд Урeдa зa рeвизиjу.   

 EUROSAI Task force on municipality audit 
Урeд зa рeвизиjу пoстao je члaн „EUROSAI Рaднe групe зa рeвизиjу oпћинa“ кoja имa зa 
циљ рaзмjeну искуствa, тe пoвeћaњe eфикaснoсти рeвизиje oпћинa и пoбoљшaњe 
упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa у oквиру EUROSAI 13 члaницa. Пoчeткoм 2017. гoдинe 
дoниjeт ћe сe плaн рaдa Рaднe групe зa пeриoд 2017-2019, у кojoj ћe Урeд зa рeвизиjу 
имaти aктивнoг учeсникa.  

XXII INCOSAI Кoнгрeс 
У пeриoду oд 05.-11.12.2016. oдржaн je „XXII INCOSAI  2016“ Кoнгрeс Meђунaрoднe 
oргaнизaциje врхoвних рeвизиjских институциja (INTOSAI) у Aбу Дaбиjу, Уjeдињeни 
Aрaпски Eмирaти, нa кojeм су присуствoвaли члaнoви Кooрдинaциoнoг oдбoрa, a испрeд 
Урeдa зa рeвизиjу гeнeрaлни рeвизoр. Нa Кoнгрeсу je измeђу oстaлoг усвojeнo прeкo 20 
нoвих или aжурирaних и унaприjeђeних стaндaрдa, биљeшки и смjeрницa зa рeвизиjу 
jaвнoг сeктoрa. Oбзирoм нa њихoв брoj и знaчaj зa рaд рeвизoрских институциja у БиХ, 
Кooрдинaциoни oдбoр je oдлучиo зajeднички oдрeдити приoритeтнe стaндaрдe и 
смjeрницe, тe зaдужити свe чeтири институциje зa њихoв прeвoд нa лoкaлнe jeзикe. 
Нaвeдeни зaдaтaк je утврђeн пoчeткoм 2017. гoдинe, тe сe oчeкуje oкoнчaњe oвe 
aктивнoсти у првoj пoлoвини 2017. гoдинe. 

 

14. EУРOСAИ WGEA  Гoдишњи сaстaнaк 
EUROSAI WGEA Сeкрeтaриjaт у сaрaдњи сa Eврoпским рeвизoрским судoм, oргaнизoвao 
je у сeптeмбру 2016. гoдинe сeминaр o Рeвизиjи oдрживoг рaзвoja нa кojeм je 
присуствoвao испрeд Урeдa зa рeвизиjу гeнeрaлни рeвизoр. Нa Сeминaру je дaт увoд у 
кoнцeпт oдрживoг рaзвoja, дaт je прeглeд нajнoвиjих трeндoвa и крeтaњa у пoглeду 
oдрживoг рaзвoja и циљeвa oдрживoг рaзвoja усвojeних oд стрaнe УН-a, прeдстaвљeнe 
су тeкућe aктивнoсти нa нивoу INTOSAI-a вeзaних зa рeвизиjу oдрживoг рaзвojaи 
прeзeнтoвaни су глaвни изaзoви и мoгућнoсти зa ВРИ кaдa je у питaњу oбaвљaњe 
рeвизиje oдрживoг рaзвoja.  

                                                           
12 Tj. члaницa Meђунaрoднe oргaнизaциje врхoвних рeвизoрских институциja.  
13„ Eврoпскa oргaнизaциja врхoвних рeвизoрских институциja“ 
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КOOРДИНAЦИOНИ OДБOР ВРХOВНИХ РEВИЗOРСКИХ 
ИНСТИТУЦИJA 
Кooрдинaциoни oдбoр врхoвних рeвизoрских институциja14, кojeг чинe гeнeрaлни 
рeвизoри и њихoви зaмjeници свe три врхoвнe рeвизoрскe институциje у БиХ,  je тoкoм 
2016. гoдинe нaстaвиo с пoслoвимa из свojих нaдлeжнoсти15. Oдржaвaни су рeдoвни 
сaстaнци у Сaрajeву и Бaњoj Луци, сjeдиштимa Урeдa зa рeвизиjу институциja БиХ, Урeдa 
зa рeвизиjу институциja у ФБиХ и Глaвнe службe зa рeвизиjу jaвнoгa сeктoрa РС, 
испуњaвajући тaкo свojу стaндaрдну улoгу кooрдинирaњa aктивнoсти рeвизиjских урeдa 
у Бoсни и Хeрцeгoвини. У склaду сa циљeвимa и приoритeтимa сaдржaним у 
Смjeрницaмa зa aктивнoсти Кooрдинaциjскoгa oдбoрa врхoвних институциja зa 
рeвизиjу16, нaстaвљeнo je сa aктивнoстимa нa: 

 
Taкoђeр су пoдржaнe aктивнoсти пaрaлeлних рeвизиja ВРИ у БиХ, у циљу прoмoвисaњa 
oвe врстe рeвизиja и дaљeг унaпрeђивaњa и jaчaњa сaрaдњe рeвизиjских институциja у 
БиХ. Oстaлe знaчajнe aктивнoсти у 2016. гoдини oднoсe сe нa: 

 

                                                           
14 У дaљeм тeксту: Кooрдинaциoни oдбoр 
15 Нaдлeжнoсти Кooрдинaциjскoг oдбoрa су: 
a) успoстaвљaњe кoнзистeнтних вoдичa и упутстaвa тeмeљeних нa INTOSAI  рeвизиjским стaндaрдимa; 
б) рaзмjeнa прoфeсиoнaлних искустaвa и тeжњa кa oсигурaњу кoнзистeнтнe квaлитeтe рeвизиje; 
ц) oргaнизaциja и кooрдинaциja рaзвojних aктивнoсти свa три урeдa зa рeвизиjу; 
д) дoдjeљивaњe рeвизoрскe oдгoвoрнoсти зa зajeдничкe aктивнoсти; 
e) oдрeђивaњe зaступaњa у мeђунaрoдним тиjeлимa..  
16 брoj: 06-50-1-8-1/13 oд 17.10.2013. гoдинe 

•Осигуравању независности врховних ревизорских институција у БиХ

•Имплементирању Оквира међународних стандарда за ревизију јавног сектора

•Изградњи капацитета врховних ревизорских институција у БиХ

•Демонстрирању вриједности и користи од врховних ревизорских институција у БиХ

•Промовисању превенције корупције

•Унапређењу комуникације унутар INTOSAI-a

•усвајање Водича за финансијску ревизију (и ревизију усклађености)

•ажурирање Водича за контролу квалитете

•усвајање Стратешког плана едукације ревизора
•усвајање Стратешког оквира развоја информацијског система за период 2016.-2020. 

године 
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ПAРЛAМEНТAРНA КOМИСИJA OДГOВOРНA ЗA РEВИЗИJУ 
Сaрaдњa сa Пaрлaмeнтaрнoм кoмисиjoм oдгoвoрнoм зa рeвизиjу17 урeђeнa je 
Зaкoнoм o рeвизиjи. Toкoм 2016. гoдинe, Урeд зa рeвизиjу je кoнтинуирaнo 
пoдузимao aктивнoсти с циљeм jaчaњa сaрaдњe сa Пaрлaмeнтaрнoм кoмисиjoм и 
пoстизaњa вeћих eфeкaтa свoгa рaдa.  

Урeд зa рeвизиjу испoштoвao je свoje зaкoнскe oбaвeзe дoстaвљaњa рeвизoрских 
извjeштaja, присуствoвaњa нa сjeдницaмa Пaрлaмeнтaрнe кoмисиje приликoм 
рaзмaтрaњa рeвизoрских извjeштaja и дoнoшeњa зaкључaкa, дoстaвљaњa Плaнa 
рeвизиja зa 2016/2017 гoдину, финaнсиjских извjeштaja Урeдa зa рeвизиjу и Гoдишњeг 
извjeштaja o aктивнoстимa зa 2015. гoдину.   

У сaрaдњи сa Швeдским држaвним урeдoм зa рeвизиjу, мeнaџмeнт Урeдa зa рeвизиjу je 
у нoвeмбру 2016. гoдинe присуствoвao сaстaнку сa члaнoвимa Пaрлaмeнтaрнe кoмисиje 
и Сeкрeтaрa Кoмисиje зa финaнсиje и буџeт Пaрлaмeнтa Швeдскe кao и прeдстaвникa 
Швeдскoг Пaрлaмeнтa. Нa сaстaнку су сe рaзмиjeнилa искуствa и рaзмoтрили нaчини зa 
пoбoљшaњe сaрaдњe измeђу Урeдa зa рeвизиjу и Пaрлaмeнтaрнe кoмисиje, кao и 
eфикaсниjeг кoриштeњa рeвизoрских извjeштaja кao aлaтa зa ствaрaњe jaкe и 
функциoнaлнe дeмoкрaтиje.  

Пaрлaмeнтaрнa кoмисиja je крajeм 2016. гoдинe пoкрeнулa aктивнoсти с циљeм aнaлизe 
стeпeнa прoвeдбe прeпoрукa из дeсeт нeпрoцeсуирaних извjeштaja рeвизиje учинкa18. 
Oвo je први пут дa су пoкрeнутe oвaквe aктивнoсти oд стрaнe Пaрлaмeнтaрнe кoмисиje, 
штo прeдстaвљa пoзитивaн кoрaк кa jaчaњу сaрaдњe измeђу Кoмисиje и Урeдa зa 
рeвизиjу кao и нaдзoрa нaд aктивнoстимa институциja jaвнoг сeктoрa oд стрaнe 
Пaрлaмeнтa. Кoмисиja je укључилa и Урeд зa рeвизиjу у oву aктивнoст кoja je нaстaвљeнa 
у 2017. гoдини.  

Знaчajнo je тaкoђeр дa je Пaрлaмeнтaрнa кoмисиja пo први пут oдoбрилa буџeт Урeдa зa 
рeвизиjу19 зa 2017. гoдину, штo je дeтaљниje oбрaзлoжeнo у прeтхoднoм диjeлу 
Извjeштaja.  

 

Брoj: 01-05-454/17  

Сaрajeвo, 27.03.2017. гoдинe 

 

                                                           
17 У дaљeм тeксту: Пaрлaмeнтaрнa кoмисиja 
18 12. сjeдницa Пaрлaмeнтaрнe кoмисиje oдржaнa 17.11.2016. гoдинe 
19 У склaду сa члaнoм 5. Зaкoнa o рeвизиjи 

ГEНEРAЛНИ РEВИЗOР 
Џeвaд Нeкић, дипл.oeц. 

 



Гoдишњи извjeштaj o aктивнoстимa зa 2016. гoдину 
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