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POVJERENSTVU ZA FINANCIJE I PRORAČUN DOMA NARODA

Predmet: Informacija o sudjelovanju na pripremnom seminaru Povjerenstva za financije i
proračun Doma naroda PSBiH

Na Kupresu je 31. ožujka i 1. travnja 2015. održan pripremni seminar Povjerenstva za
financije i proračun Doma naroda PSBiH (u daljnjem tekstu: PFiP), koji je organiziran na
inicijativu Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP), a koji financira
Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), s ciljem saznavanja ključnih informacija
iz prethodnog saziva i učinkovitog rada Povjerenstva u idućem razdoblju .
Iz Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda sudjelovali su: Ljilja Zovko,
predsjedateljica, Zdenka Džambas i Dragutin Rodić, članovi Povjerenstva, te Robert Vidović,
tajnik Povjerenstva, i Dragana Ćirić, stručna savjetnica.
Pripremnom seminaru bili su nazočni i predstavnici Ministarstva financija i trezora,
kao i predstavnici Ureda za reviziju institucija BiH, koje je predvodio glavni revizor Milenko
Šego, te predstavnici i konzultatnti Projekta SGIP predvođeni Christianom Hauptom,
direktorom Projekta.
U uvodnome obraćanju Ljilje Zovko, predsjedateljice PfiP-a, predstavljeni su cilj,
sadržaj i potreba za održavanjem seminara, dok se Christian Haupt u ime Projekta zahvalio
sudionicima na dolasku, ukratko se osvrnuvši na važnost tema o kojima će biti govoreno.
Na početku seminara razmatrani su materijali u vezi s administrativnim i
funkcionalnim djelovanjem Povjerenstva koje je predstavio Ured tajnika PfiP-a, a nakon toga
su predstavnici Ministarstva financija i trezora BiH i Ureda za reviziju institucija BiH
upoznali sudionike s najvažnijim pitanjima vezanim uz godišnji ciklus planiranja i izvršenja
proračuna, kao i sadržajima financijske revizije.
Kako je istaknuto, godišnji ciklus planiranja proračuna sastoji se od koraka koji
moraju biti temeljeni na Ustavu BiH, Zakonu o financiranju institucija BiH te drugim
zakonskim i podzakonskim aktima. Također je naglašeno da je izvršenje proračuna institucija
BiH kontinuirani proces izvršavanja proračuna institucija BiH, kao i kontinuirani proces
izvješćivanja o izvršenju proračuna institucija BiH u kojemu sudjeluju Ministarstvo financija

i trezora BiH, Vijeće ministara BiH, Ured za reviziju institucija BiH, Predsjedništvo BiH,
Parlamentarna skupština BiH, kao i druge institucije na razini BiH.
Kada je riječ o sadržajima financijske revizije, rečeno je da je prvi cilj revizije
omogućiti revizoru da izrazi mišljenje o tome jesu li financijska izvješća sastavljena sukladno
s utvrđenim okvirom financijskog izvješćivanja i daju li izvješća istinit i fer prikaz stanja i
poslovanja revidiranih subjekata. Za drugi cilj revizije navedeno je omogućiti revizoru da
izrazi mišljenja o tome jesu li izvršene transakcije sukladne s relevantnim zakonima i
propisima
i
koriste
li
se
sredstva
sukladno
odgovarajućoj
namjeni.
Drugoga dana pripremnog seminara predstavnici Ureda za reviziju institucija BiH,
zajedno s predstavnicima švedskog ureda za reviziju, predstavili su ključne informacije o
izvješćima revizije učinka. Istaknuto je da, nakon okončanja revizije učinka i izrade izvješća,
institucija na koju se ona odnosi treba bez odgode i na učinkovit način provesti potrebne
aktivnosti navedene u reviziji učinka.
Članovi Povjerenstva na kraju su se zahvalili Pojektu na pomoći pri organiziranju
seminara, istaknuvši važnost ovoga seminara jer su se upoznali s ključnim pitanjima iz
nadležnosti Povjerenstva, s osvrtima na prethodno postignute rezultate u područjima
proračuna i javne revizije, posebice s naglaskom na pitanja koja bi se mogla označiti za
prioritetna u ovome mandatu Povjerenstva.
Na sastanku je vođena i detaljna zabilješka koja čini sastavni dio ove informacije.
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