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I

МИШЉЕЊЕ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Мишљење независног ревизора се даје на основу проведене финансијске ревизије која
обухвата ревизију финансијских извјештаја, и у вези с истом, ревизију усклађености
активности, финансијских трансакција и информација са релевантним законима и другим
прописима.

МИШЉЕЊЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА
Мишљење
Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Институције омбудсмeна за
заштиту потрошача у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Институција
омбудсмeна) који обухватају: биланс стања на 31.12.2018. године, преглед прихода,
примитака и финансирања по економским категоријама, преглед расхода и издатака из
буџета, по економским категоријама, посебне податке о платама и броју запослених,
преглед динамике запошљавања, преглед сталних средстава у облику ствари и права,
преглед капиталних улагања, преглед дознака из текуће резерве буџета, за годину која
завршава на тај дан и анализу извршења буџета – текстуални дио, укључујући и резиме
значајних рачуноводствених политика.
Према нашем мишљењу, финансијски извјештаји Институције омбудсмeна
приказују истинито и фер, у свим материјалним аспектима, финансијско стање имовине,
обавеза и извора средстава на 31.12.2018. године и извршење буџета за годину која се
завршава на наведени датум, у складу са прихваћеним оквиром финансијског
извјештавања.
Основ за мишљење
Ревизију смо обавили у складу са Законом о ревизији институција Босне и
Херцеговине и Међународним стандардима врховних ревизионих институција (ISSAI).
Наше одговорности према тим стандардима су детаљније описане у параграфу
Одговорности ревизора за ревизију финансијских извјештаја.
Независни смо од Институције омбудсмeна у складу са етичким захтјевима који су
релевантни за нашу ревизију и испунили смо остале етичке одговорности у складу са тим
захтјевима.
Вјерујемо да су ревизиони докази које смо прибавили довољни и одговарајући да
обезбиједе основ за наше мишљење.
Одговорности руководства за финансијске извјештаје
Руководство Институције омбудсмeна је одговорно за израду и фер презентацију
финансијских извјештаја у складу са прихваћеним оквиром финансијског извјештавања
на нивоу институција Босне и Херцеговине тј. Законом о финансирању институција БиХ,
Правилником о финансијском извјештавању институција БиХ и Правилником о
рачуноводству са рачуноводственим политикама и процедурама за кориснике буџета
институција БиХ. Ова одговорност подразумијева и креирање, примјену и одржавање
интерних контрола које су релевантне за припрему и презентацију финансијских
извјештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе услијед преваре или
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грешке, одговарајућа објелодањивања релевантних информација у напоменама уз
финансијске извјештаје, као и одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених
политика и рачуноводствених процјена, које су разумне у датим околностима.
Одговорности ревизора за ревизију финансијских извјештаја
Наши циљеви су стећи разумно увјерење о томе да ли су финансијски извјештаји као
цјелина сачињени без значајног погрешног приказивања услијед преваре или грешке и
издати извјештај независног ревизора који укључује наше мишљење. Разумно увјерење
је висок ниво увјерења, али није гаранција да ће ревизија обављена у складу са
Међународним стандардима врховних ревизионих институција увијек открити значајно
погрешно приказивање када оно постоји.
Погрешни прикази могу настати услијед преваре или грешке и сматрају се значајним
ако се разумно може очекивати да, појединачно или збирно, утичу на економске одлуке
корисника донијете на основу тих финансијских извјештаја.
Као саставни дио ревизије у складу са Међународним стандардима врховних
ревизионих институција, стварамо професионалне процјене и одржавамо
професионални скептицизам током ревизије. Ми такође:
•

•
•
•

препознајемо и процјењујемо ризике значајног погрешног приказивања финансијских
извјештаја, због преваре или грешке, обликујемо и обављамо ревизијске поступке као
реакцију на те ризике и прибављамо ревизијске доказе који су довољни и примјерени
да обезбиједе основ за наше мишљење. Ризик неоткривања значајног погрешног
приказивања насталог услијед преваре је већи од ризика насталог услијед грешке, јер
превара може укључити тајне споразуме, кривотворење, намјерно изостављање,
погрешно приказивање или заобилажење интерних контрола.
стичемо разумијевање интерних контрола релевантних за ревизију како бисмо
обликовали ревизијске поступке који су примјерени у датим околностима, али не и за
сврху изражавања мишљења о успјешности интерних контрола.
оцјењујемо примјереност кориштених рачуноводствених политика и разумност
рачуноводствених процјена и повезаних објава које је створило руководство.
оцјењујемо цјелокупну презентацију, структуру и садржај финансијских извјештаја,
укључујући и објаве, као и да ли финансијски извјештаји одражавају трансакције и
догађаје на којима су засновани на начин којим се постиже фер презентација.

Са руководством комуницирамо у вези са, између осталих питања, планираним
дјелокругом и временским распоредом ревизије и важним налазима ревизије, укључујући
и оне који се односе на значајне недостатке у интерним контролама који су откривени
током наше ревизије.
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МИШЉЕЊЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ
Мишљење
У вези са ревизијом финансијских извјештаја Институције омбудсмeна за 2018.
годину, извршили смо и ревизију усклађености активности, финансијских трансакција и
информација са релевантним законима и другим прописима.
Према нашем мишљењу, активности, финансијске трансакције и информације
Институције омбудсмeна за 2018. годину у складу су, у свим материјалним аспектима, са
законима и другим прописима који су дефинисани као критеријуми за дату ревизију.
Основ за мишљење
Ревизију усклађености смо извршили у складу са Законом о ревизију институција
Босне и Херцеговине и ISSAI 4000 - Стандард за ревизију усклађености. Наше
одговорности према тим стандардима су детаљније описане у параграфу Одговорности
ревизора за ревизију усклађености.
Независни смо од Институције омбудсмeна у складу са етичким захтјевима који су
релевантни за нашу ревизију и испунили смо остале етичке одговорности у складу са тим
захтјевима.
Вјерујемо да су ревизиони докази које смо прибавили довољни и одговарајући да
обезбиједе основ за наше мишљење.
Скретање пажње
Не изражавајући резерву на мишљење о усклађености, скрећемо пажњу на сљедеће:
•

Нису окончане активности на рјешавању статуса Омбудсмена након истека
мандата у новембру 2017. године (тачка 3.1. Извјештаја).

Одговорности руководства за усклађеност
Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја,
руководство Институције омбудсмeна је такође одговорно да обезбиједи да су
активности, финансијске трансакције и информације у складу са прописима којима су
регулисане и потврђује да је током фискалне године обезбиједило намјенско,
сврсисходно и законито кориштење расположивих средстава за остваривање утврђених
циљева, те економично, ефикасно и ефективно функционисање система финансијског
управљања и контроле.
Одговорности ревизора за ревизију усклађености
Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извјештајима, наша
одговорност подразумијева и изражавање мишљења о томе да ли су активности,
финансијске трансакције и информације у свим материјалним аспектима, у складу са
законима и другим прописима којима су регулисане. Одговорност ревизора укључује
обављање процедура, како би прибавили ревизионе доказе о томе да ли се средства
користе за одговарајуће намјене и да ли је пословање Институције омбудсмeна, према
дефинисаним критеријумима, усклађено са релевантним законима и другим прописима.
Процедуре подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са законима и
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прописима који регулишу пословање субјекта ревизије. Такође, наша одговорност
подразумијева и оцјену финансијског управљања, функције интерне ревизије и система
интерних контрола.
Сарајево, 24.07.2019. године

ГЕНЕРАЛНИ РЕВИЗОР
Драган Вранкић, с.р.
ЗАМЈЕНИК
ГЕНЕРАЛНОГ РЕВИЗОРА

ЗАМЈЕНИК
ГЕНЕРАЛНОГ РЕВИЗОРА

Јасмин Пилица, с.р.

Ранко Крсман, с.р.
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II

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ

1. КРИТЕРИЈУМИ
Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине извршила је ревизију
финансијских извјештаја и, у вези с истом, ревизију усклађености. Ревизија финансијских
извјештаја и ревизија усклађености подразумијева процес објективног прикупљања и
процјењивања доказа, како би се утврдило да ли су предмети ревизије, тј. финансијски
извјештаји, као и активности, финансијске трансакције и информације, усклађени са
одговарајућим критеријумима који су садржани у законима и другим прописима.
Критеријуми представљају упоредне параметре који се користе како би се дала оцјена
предмета ревизије.
За оцјену усклађености са законима и другим прописима кориштени су сљедећи
критеријуми:
•
•
•
•
•
•
•
•

Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2018. годину
Закон о платама и накнадама у институцијама БиХ и подзаконски акти
Закон о порезу на доходак и Закон о доприносима (ФБиХ и РС)
Закон о јавним набавкама и подзаконски акти
Закон о државној служби у институцијама БиХ и подзаконски акти
Закон о раду у институцијама БиХ и подзаконски акти
Закон о управи и подзаконски акти
Закон о финансирању институција БиХ

2. РЕАЛИЗАЦИЈА РАНИЈИХ ПРЕПОРУКА
Канцеларија за ревизију институција БиХ извршила је финансијску ревизију Институције
омбудсмeна за 2017. годину, сачинила Извјештај о финансијској ревизији и дала
позитивно мишљење на финансијске извјештаје и позитивно мишљење на усклађеност.
У Извјештају за 2017. годину нису дате препоруке.

3. СИСТЕМ ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА
Институција омбудсмeна је одговорна за креирање, примјену и одржавање интерних
контрола које су релевантне за припрему и презентацију финансијских извјештаја и
усклађеност пословања са законима и другим прописима.
Систем финансијског управљања и контроле је имплементиран у складу са Законом о
финансирању институција БиХ1, Приручником за финансијско управљање и контролу и
Смјерницама за провођење процеса управљања ризицима у институцијама БиХ.
Институција омбудсмeна је сачинила попис и мапирање пословних процеса, утврдила и
процијенила ризике и израдила регистар ризика. Такође, Институција омбудсмeна је
попунила образац Годишњег извјештаја о финансијском управљању и контроли за 2018.
годину и доставила Централној хармонизацијској јединици у прописаном року.

1

Службени гласник БиХ, број 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13
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У складу са Законом о интерној ревизији институција БиХ2 и Одлуком о критеријумима за
успостављање јединица интерне ревизије у институцијама БиХ3, за обављање интерне
ревизија Институције омбудсмeна надлежна је Јединица за интерну ревизију формирана
у Министарству спољне трговине и економских односа БиХ. У току године није било
активности на обављању интерне ревизије.
3.1

Организација и руковођење

Савјет министара БиХ је у новембру 2018. године усвојио Правилник о унутрашњој
организацији Институције омбудсмeна. Правилником је утврђена унутрашња
организација, начин рада Институције омбудсмeна и радна мјеста за 12 запослених
(укључујући руководиоца- Омбудсмена).
Руководиоцу Институције омбудсмeна истекао је мандат u новембру 2017. године. У марту
2018. године Министарство спољне трговине и економских односа БиХ расписало је јавни
оглас али је поништен због неусаглешеног текста у огласу и важећим прописима. У јулу
2018. године је расписан нови конкурс по коме до окончања ревизије није било
именовања.
ПРЕПОРУКА 1
Потребно је да надлежно министарство иницира рјешавање статуса руководиоца
Институције омбудсмeна код органа који је надлежан за именовање.

4.

БУЏЕТ

Законом о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и
Херцеговине за 2018. годину4, Институцији омбудсмeна су одобрена средства у износу
од 377.000 КМ. Укупно извршење буџета за 2018. годину износило је 340.495 КМ.
На основу одлуке Министарства финансија и трезора БиХ Институција омбудсмeна је у
септембру 2018. године извршила усклађивање (преструктурисање) расхода буџета у
оквиру текућих издатака. Кроз преструктурисање средстава обезбијеђена су недостајућа
средства на позицији путних трошкова због непредвиђених и непланираних позива за
учешће на семинарима који су Институцији омбудсмана достављени из Македоније,
Словачке и Белгије.
Програм рада и Извјештај о раду Институције омбудсмeна за 2018. годину достављени су
надлежним институцијама. Генерални секретаријат Савјета министара БиХ је доставио
обавјештење да су испоштоване процедуре у вези са достављањем Извјештаја о раду за
2018. годину. Извјештај о раду није разматран до окончања ревизије за 2018. годину.

5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈИ
Институција омбудсмeна је сачинилa Годишњи финансијски извјештај за 2018. годину и
доставила га надлежним органима и институцијама у складу са важећим прописима и у
утврђеном року.
2
3

4

Службени гласник БиХ, број 27/08 и 32/12
Службени гласник БиХ, број 49/12 И 69/12

Службени гласник БиХ, број 08/18
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Анализа и образложење уз финансијске извјештаје садрже кратке констатације о
позицијама биланса стања, реализацији буџета и појединих позиција расхода, као и
разлоге одступања на појединим позицијама. Разлози за значајније одступање на позици
бруто плата и накнада су непопуњеност радног мјеста стручног сарадника за
рачуноводствене послове, које је непопуњено од половине фебруара 2018. године. Код
накнада трошкова запослених остала су неискориштена планирана средства на
накандама за смјештај и одвојени живот јер лице именовано на позицију помоћника
Омбудсмена не испуњава критерији за остваривање ових накнада.
5.1

Преглед расхода и издатака из буџета

У прегледу расхода и издатака по економским категоријама-збирно, у периоду од 1.1. до
31.12.2018. године, укупно остварени расходи исказани су у износу од 340.495 КМ што је
у односу на расположива средства Институције омбудсмeна за 2018. годину5 мање за
36.505 КМ.
Значајни расходи из буџета односе се на: бруто плате (270.276 КМ), накнаде запослених
(23.549 КМ), путне трошкове (7.633 КМ), издатке за употребу возила (11.178 КМ), набавку
материјала(8.713 КМ), уговорене и друге посебне услуге (10.871 КМ) у оквиру којих су се
на уговоре о дјелу односи износ од 5.500 КМ.
Преглед расхода и издатака из буџета приказан је у Табели I у прилогу Извјештаја.

5.2

Биланс стања

У билансу стања на 31.12.2018. године исказана су укупна средства у износу од 29.136
КМ. Укупне обавезе са изворима средстава исказане су у износу од 61.616 КМ.
Ставке биланса стања односе се на новчана средства (345 КМ), неотписану вриједност
сталних средстава (28.791 КМ), обавезе према добављачима-правним и физичким
лицима (9.443 КМ) и обавезе према запосленима (23.381 КМ).
Институција омбудсмeна је извршила попис сталних средстава, потраживања и обавеза,
те ситног инвентара и материјала на 31.12.2018. године. Пописом нису констатоване
неправилности.
Биланс стања приказан је у Табели II у прилогу Извјештаја.
5.3

Преглед динамике запошљавања

Пројекцијом броја запослених за 2018. годину6 Институцији омбудсмeна је одобрен број
од 8 запослених, колико износи просјечан број запослених у току године. На дан
31.12.2018. године било је 7 запослених.

5
6

Детаљније објашњење у фусноти број 5 која се односи на тачку 4 Извјештаја
Законом о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2018.
годину (Службеи гласник БиХ, број 08/18)
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Радно мјесто помоћника директора (омбудсмeна), упражњено од септембра 2017. године
попуњено је у фебруару 2018. године. Попуњавање радног мјеста реализовано је
расписивањем интерног огласа који је провела Агенција за државну службу. Један
државни службеник Институције омбудсмeна је испуњавао услове за упражњено радно
мјесто, те је након рјешења о постављењу на мјесто помоћника остало упражњено радно
мјесто које је државни службеник до тада обављао (стручни савјетник за
рачуноводствено-финансијске послове).
У току године су на основу уговора о раду на одређено вријеме до три мјесеца ангажоване
двије особе ради замјене запосленика, а затим државног службеника који су били одсутни
због кориштења породиљског одсуства и боловања, те за обављање послова радног
мјеста државног службеника који је унапријеђен. За обављање послова државних
службеника претходно је прибављена сагласност Агенције за државну службу.

6. ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Институција омбудсмeна је донијела План јавних набавки за 2018. годину како је
прописано Законом о јавним набавкама7, објавила га на својој web страници и на порталу
јавних набавки. Планирани поступци проведени су путем 16 директних споразума након
којих су реализоване набавке у износу од 25.757 КМ (са ПДВ-ом). За набавку горива и
услуге одржавања донесене су одлуке о покретању директног споразума, а процедуре
нису покренуте због дужег боловања државног службеника који проводи набавке. Због
тог нису потписани нови уговори, а издаци су реализовани од добављача са којима су
уговори важили до марта 2018. године у износима који су у оквиру вриједности за
директне споразуме.

7

Службени гласник БиХ, број 39/14
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7. КОМЕНТАРИ
Институција омбудсмeна у остављеном року није доставилa коментаре на Нацрт
извјештаја о ревизији за 2018. годину, тако да овај Извјештај представља коначан
извјештај без корекција у односу на Нацрт извјештаја о ревизији за 2018. годину.

Вођа тима за
финансијску ревизију

Руководилац Одјељења за
финансијску ревизију

Сњежана Баштинац, виши ревизор, с.р.

Миро Галић, виши ревизор, с.р.

Чланови тима за
финансијску ревизију

Руководилац Одјељења за
развој, методологију и контролу
квалитета финансијске ревизије

Фатима Механовић, ревизор, с.р.
Драгољуб Ковинчић, виши ревизор, с.р.
Аднан Мухаремагић, ревизор, с.р.
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Прилози
Табела I – Преглед расхода буџета за 2018. годину
Табела II – Биланс стања на 31.12.2018. године
Изјава о одговорностима руководства
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Преглед расхода буџета за 2018. годину
Институција омбудсмана за заштиту потрошача у БиХ
Табела I
Опис
1

Одобрени
буџет

Усклађивања буџета

2

3

1. Текући издаци

375.000

Бруто плате и накнаде

282.000

Накнаде трошкова запослених

6.000

Издаци телефонских и пошт.услуга

9.000

Издаци за енергију и ком.услуге

4
0

34.000

Путни трошкови

Укупни
буџет (2+3)

3.000

Извршење
буџета

Индекс
5/4

5

6

375.000

338.611

90

282.000

270.276

96

34.000

23.549

69

9.000

7.633

85

9.000

6.407

71

0

0

0

Набавка материјала

9.000

9.000

8.713

97

Издаци за услуге превоза и горива

7.000

7.000

4.975

71

Унајмљивање имовине и опреме

0

0

0

Издаци за текуће одржавање

6.000

6.000

5.490

92

Издаци за осигурање

2.000

-1.000

1.000

699

70

20.000

-2.000

18.000

10.871

60

2.000

0

2.000

1.884

94

1.884

94

Уговорене и друге посебне услуге
2. Капитални издаци
Набавка земљишта

0

Набавка грађевина

0

Набавка опреме
Набавка сталних средстава у облику
права

2.000

2.000
0

Реконструкција и инвестиционо одрж.
3. Текући грантови

0
0

0

0

0

0
0
4. Вишегодишња капитална улагања

0

0

0

0

0
5. Новчане донације

0

0

0

0

0
Укупно ( 1+2+3+4+5)

377.000

0

377.000

340.495

90

Руководство је Преглед расхода буџета по економским категоријама одобрило дана 20.05.2019. године.

Директор
Драган Доко
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Биланс стања на 31.12.2018. године
Институција омбудсмана за заштиту потрошача у БиХ
Табела II
Opis

31.12.2017.

31.12.2018.

Indeks 3/2

1

2

3

4

1.Готовина, крат.потраживања, разграничења и
залихе

327

345

106

Новчана средства

327

345

106

Краткорочна потраживања

0

Краткорочни пласмани
Интерни финансијски односи
Залихе
Краткорочна разграничења
2. Стална средства

38.471

28.791

75

101.141

103.024

102

Исправка вриједности

62.670

74.233

118

Неотписана вриједност сталних средстава

38.471

28.791

75

38.797

29.136

75

3. Краткорочне обавезе и разграничења

38.507

32.824

85

Краткорочне текуће обавезе

16.302

9.443

58

22.205

23.381

105

0

0

5. Извори средстава

38.471

28.791

75

Извори средстава

38.471

28.791

75

76.978

61.615

80

Стална средства

Дугорочни пласмани
Дугорочна разграничења
УКУПНО АКТИВА (1+2)

Краткорочни кредити и зајмови
Обавезе према запосленима
Интерни финансијски односи
Краткорочна разграничења
4. Дугорочне обавезе и разграничења
Дугорочни кредити и зајмови
Остале дугорочне обавезе
Дугорочна разграничења

Остали извори средстава
Нераспоређени вишак прихода/расхода
УКУПНО ПАСИВА (3+4+5)

Руководство је Биланс стања одобрило дана 20.05.2019. године.

Директор:
Драган Доко
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Изјава о одговорностима руководства
Међународни стандард врховних ревизионих институција (ISSAI 1580) предвиђа да ревизор треба да добије одговарајућу
изјаву од руководства институције као доказ да руководство признаје своју одговорност за објективно приказивање
финансијских извјештаја сагласно мјеродавном оквиру финансијског извјештавања, те да је одобрило финансијске
извјештаје.

Руководство Институције омбудсмана за заштиту потрошача у Босни и Херцеговини
(у даљем тексту: Институција омбудсмана) дужно је да обезбиједи да финансијски
извјештаји за 2018. годину буду израђени у складу са Законом о финансирању
институција Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, број 61/04, 49/09, 42/12, 87/12
и 32/13), Правилником о финансијском извјештавању институција Босне и Херцеговине
(Службени гласник БиХ, број 25/15 и 91/17) и Правилником о рачуноводству са
рачуноводственим политикама и процедурама за кориснике буџета институција Босне и
Херцеговине (протокол Министарства финансија и трезора БиХ, број 01-08-02-1-15151/15, од 4.2.2015. године). Руководство је такође обавезно да поступа у складу са Законом
о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине
за 2018. годину (Службени гласник БиХ број 8/18) и пратећим упутствима, објашњењима
и смјерницама које доноси Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине, као
и осталим законима у Босни и Херцеговини, тако да финансијски извјештаји дају фер и
истинит приказ финансијског стања Институције омбудсмана.
При састављању таквих финансијских извјештаја одговорности руководства обухватају
гаранције:
•

да је осмишљен и да се примјењује и одржава систем интерних контрола који је
релевантан за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја и
усклађеност са законима и другим прописима;

•

да финансијски извјештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе;

•

да финансијски извјештаји садрже све релевантне податке и анализе извршења
буџета, као и податке о систему интерних контрола и реализацији препорука
ревизије;

•

да се у пословању примјењују важећи законски и други релевантни прописи.

Руководство је такође одговорно за чување имовине и ресурса од губитака, па тако и за
предузимање одговарајућих мјера да би се спријечиле и откриле проневјере и остале
незаконитости.
Датум, 28.05.2019.
Омбудсман:
Драган Доко
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