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POVJERENSTVU ZA FINANCIJE I PRORAČUN DOMA NARODA

Predmet: Informacija o posjetu članova Povjerenstva za financije i proračun Uredu za
reviziju institucija BiH, 22. 6. 2015

Članovi Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda PSBiH (u daljnjem tekstu:
PFiP) posjetili su 22. 6.2015. Ured za reviziju institucija BiH (u daljnjem tekstu: Ured).
U izaslanstu PfiP-a bili su: Ljilja Zovko, predsjedateljica, Sifet Podžić, Zdenka
Džambas i Dragutin Rodić, članovi PfiP-a, Robert Vidović, tajnik Povjerenstva, te Dragana
Ćirić, stručna savjetnica.
Sastanku s članovima PfiP-a u ime Ureda za reviziju bili su nazočni Milenko Šego,
glavni revizor, sa zamjenicima Božanom Trninić i Dževadom Nekićem.
U uvodnom obraćanju Ljilje Zovko, predsjedateljice PfiP-a, prezentiran je cilj radnog
posjeta.
U uvodnom obraćanju Milenka Šege, glavnog revizora, istaknuta je zahvala
članovima PfiP-a na izdvojenom vremenu za posjet, te je ukratko prezentiran način i
procedura rada Ureda.
Na sastanku su razmijenjena brojna mišljenja o aktualnom stanju i aktivnostima
Ureda i PfiP-a, a među ostalim istaknuto je sljedeće:
1. Članovi PfiP-a upoznati su s realizacijom preporuka iz izvješća o reviziji, kako
financijske i revizije usklađenosti, tako i revizije učinka, te njihovom načinu
unaprjeđenja i bolje provedbe.
2. Istaknuta je potreba budućeg stavljanja u središte revizije učinka.
3. Potrebno je usvojiti računovodstvene standarde za javni sektor.
4. Potrebno je pronaći nove modalitete profesionalne suradnje između Ureda i PfiP-a,
kao i mogućnosti korigiranja Smjernica za pregled i analizu revizorskih izvješća u
idućem razdoblju, stavljanjem naglaska na razmatranje revizija učinka i na određena
izvješća za koje revizija skrene posebnu pozornost u pozitivnom mišljenju, te
eventualno pronaći mogućnost zajedničkih sjednica povjerenstava za financije i
proračun obaju domova prilikom javnih saslušanja, radi postizanja što veće
učinkovitosti.

5. Revizori su ukazali i na određene slabosti Zakona o reviziji, iskazavši potrebu za
poboljšanjem određenih rješenja.
Članovi Povjerenstva pohvalili su dosadašnji rad Ureda.
Posjet je obostrano ocijenjen korisnim i pravovremenim, posebice s obzirom na
predstojeće razdoblje u kojemu će Ured finalizirati i PfiP-u dostaviti izvješća o reviziji iz
ciklusa za 2014. godinu.
Na sastanku je vođena i detaljna zabilješka koja čini sastavni dio ove informacije.

S poštovanjem,
TAJNIK POVJERENSTVA
Mr. Robert Vidović
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