КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ
ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА ИНСТИТУЦИЈА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
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суздржавање од
давања мишљења
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Укупно извршење буџета
ревидираних институција за
2020. годину
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мишљења са
резервом и
скретањем
пажње

499

22

ревидиране
институције

препорука
институцијама БиХ

позитивна
мишљења

43

позитивна
мишљења са
скретањем
пажње

КЉУЧНА ПИТАЊА РЕВИЗИЈЕ
Министарство одбране БиХ:
Статус непокретне перспективне
и непокретне неперспективне
војне имовине.

Агенција за превенцију корупције и
координацију борбе против корупције:
Недоношење Стратегије и Акционог плана
за борбу против корупције 2020-2024.

Канцеларија координатора
за реформу јавне управе:
Функционисање Фонда за
реформу јавне управе.

ОСНОВИ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА С РЕЗЕРВОМ НА ФИНАНСИЈСКЕ
ИЗВЈЕШТАЈЕ И/ИЛИ УСКЛАЂЕНОСТ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУЦИЈА
БИХ ЗА 2020. ГОДИНУ:
Запошљавање у 2020. години није
вршено уз досљедну примјену
одредаба Закона о раду у
институцијама БиХ.
Билансна позиција сталних средстава са
31.12.2020. године потцијењена је услијед
неевидентирања у пословне књиге
информационог система за
интероперабилност.

Агенција за лијекове
и медицинска
средства БиХ

-

Генерални
секретаријат Савјета
министара БиХ

Неправилности и недостаци
у погледу примјене Закона о
јавним набавкама.

Евидентирање потраживања у пословним
књигама и попис потраживања нису у цијелости
извршени у складу са важећим прописима.

Гранична
полиција БиХ

Министарство
одбране БиХ

Министарство
иностраних
послова БиХ

Служба за
послове са
странцима

Због утврђених недостатака при попису
средстава и обавеза, није било могуће
потврдити тачност билансних позиција у дијелу
потраживања, обавеза и сталних средстава.
Наплаћени приходи Службе нису сравњени на
начин прописан Правилником о рачуноводству
у институцијама БиХ нити је обезбјеђен
минимум контролних поступака код
успостављања помоћних евиденција који је
основ за сравњење.

Комисија за очување
националних споменика

Канцеларија за
разматрање жалби

Запошљавање на одређено
вријеме није вршено уз
досљедну примјену Закона о
раду у институцијама БиХ.

Обавезе за поврат накнада за уважене
жалбе по рјешењима о поврату накнаде
нису евидентиране у пословне књиге.

Опширније информације те комплетни извјештаји финансијске ревизије доступни су на wеб страници Канцеларије за ревизију
www.revizija.gov.ba

