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I МИШЉЕЊЕ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

Мишљење независног ревизора се даје на основу проведене финансијске ревизије која 

обухваћа ревизију финансијских извјештаја и, у вези с истом, ревизију усклађености 

активности, финансијских трансакција и информација с релевантним законима и другим 

прописима. 

 
 

МИШЉЕЊЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА 
 

 

Мишљење  

 

 Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Агенције за предшколско, 

основно и средње образовање(у даљем тексту: Агенција) која обухваћају: 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 сажетак значајних рачуноводствених политика. 

 

Према нашем мишљењу, финансијски извјештаји Агенције 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 с 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 одјељку 

Одговорности ревизора за ревизију финансијских извјештаја.  

 

Независни смо о Агенцији у складу с етичким захтјевима који су релевантни за нашу 

ревизију и испунили смо остале етичке одговорности у складу с 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 Агенције је одговорно за израду и фер презентацију финансијских 

извјештаја у складу с 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 с 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 јесу ли 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 с 

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 донесене на основу тих 

финансијских извјештаја.  

Као саставни дио ревизије, у складу с Међународним стандардима врховних 

ревизионих институција, стварамо професионалне просудбе и одржавамо 

професионални скептицизам током ревизије. Ми такође:  

• препознајемо и процјењујемо ризике значајног погрешног приказивања финансијских 

извјештаја, због преваре или грешке, обликујемо и обављамо ревизионе поступке као 

реакцију на те ризике и прибављамо ревизионе 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 ревизионе 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 одражавају ли финансијски извјештаји трансакције и 

догађаје на којима су темељени на начин којим се постиже фер презентација.  

 

С руководством комуницирамо у вези с, између осталих питања, планираним доменом 

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 с ревизијом финансијских извјештаја Агенције за 2018. годину, извршили смо 

и ревизију усклађености активности, финансијских трансакција и информација с 

релевантним законима и другим прописима. 

Према нашем мишљењу, активности, финансијске трансакције и информације Агенције 

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 ревизији институција 

Босне и Херцеговине и ISSAI 4000 - Стандард за ревизију усклађености. Наше 

одговорности према тим стандардима су детаљније описане у одјељку Одговорности 

ревизора за ревизију усклађености.  

Независни смо о Агенцији у складу с етичким захтјевима који су релевантни за нашу 

ревизију и испунили смо остале етичке одговорности у складу с тим захтјевима. 

Вјерујемо да су ревизиони докази које смо прибавили довољни и одговарајући да 

обезбиједе основ за наше мишљење.  

 

Одговорности руководства за усклађеност  

 

Поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја, 

руководство Агенције је такође одговорно обезбиједити да су активности, финансијске 

трансакције и информације у складу с прописима којима су регулисане и потврђује да је 

током фискалне године обезбиједило намјенско, сврховито 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 јесу ли 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 користе ли се 

средства за одговарајуће намјене и је ли пословање Агенције, према дефинисаним 

критеријумима, усклађено с релевантним законима и другим прописима. Процедуре 

подразумијевају процјену ризика од значајних неусклађености са законима и прописима 

који регулишу пословање субјекта ревизије. Такође, наша одговорност подразумијева и 

оцјену финансијског управљања, функције интерне ревизије и система интерних 

контрола. 
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Сарајево, 03.07.2019. године  

 

 

 

 

 

 
 ГЕНЕРАЛНИ 

РЕВИЗОР 

 

 

Драган Вранкић, с.р. 
 

 

ЗАМЈЕНИК 

ГЕНЕРАЛНОГ РЕВИЗОРА 

 

 

Јасмин Пилица, с.р. 

 ЗАМЈЕНИК 

ГЕНЕРАЛНОГ РЕВИЗОРА 

 

 

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 јесу ли предмети ревизије, тј. финансијски 

извјештаји, као и активности, финансијске трансакције и информације, усклађени с 

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 Агенције за 

2017. годину, сачинила Извјештај о финансијској ревизији те изразила позитивно 

мишљење на финансијске извјештаје Агенције и позитивно мишљење на усклађеност 

пословања. У Извјештају је дата препорука у циљу отклањања уочених слабости. Агенција 

је поступила у складу с чланом 16. тачка 3. Закона о ревизији институција БиХ и 

извијестила нас о предузетим активностима на реализацији дате препоруке у циљу 

надилажења неправилности идентификованих у Извјештају о обављеној ревизији за 2017. 

годину.  

 

Увидом у предузете активности, дајемо осврт на реализацију препоруке: 

 

Оцјена реализације препорука 
Реализован

а 

Реализа

ција у 

току 

Нереализов

ана 

Агенција је довршила активности у вези с 

усклађивањем властите унутрашње 

организације с дефинисаним принципима 

за утврђивање унутрашње организације 

органа управе БиХ те доставила на усвајање 

Приједлог правилника о унутрашњој 

организацији Савјету министара БиХ. 
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3. СИСТЕМ ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА  
 

Агенција 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. 

 

Агенцијом управља директор који се именује у складу са Законом о министарским 

именовањима, именовањима Савјета министара БиХ и другим именовањима БиХ, на 

мандат од четири године. Директор има два замјеника који су водитељи подручних 

јединица и именују се на исти начин. Савјет министара БиХ је 22.06.2017. године 

именовао директорицу Агенције и двоје замјеника директорице Агенције. За обављање 

послова из домена Агенције, према важећем Правилнику о унутрашњој организацији 

утврђено је укупно 46 извршилаца, а на крају 2018. године у Агенцији је било 21 

запослено лице.  

Унутар Агенције дјелује Одбор Агенције као стручно тијело које броји седам чланова, а 

именује га Савјет министара БиХ. Одбор је надлежан за успоставу стандарда знања 

ученика и оцјењивања постигнутих резултата, одобравање заједничке језгре наставних 

планова и програма основног и средњег образовања, разматрање проведених 

истраживања из домена Агенције и објаву резултата истраживања те друга питања из 

своје надлежности.  

 

Агенција је довршила процедуру усклађивања Правилника о унутрашњој организацији с 

Одлуком о разврставању радних мјеста и критеријумима за опис послова радних мјеста у 

институцијама БиХ и Одлуком о принципима за утврђивање унутрашње организације 

органа управе БиХ. Наиме, Агенција је прибавила потребна мишљења од надлежних 

институција и 02.05.2018. године доставила комплетан материјал Генералном 

секретаријату Савјета министара БиХ, који је упутио Агенцију да прибави иновирана 

мишљења, а трагом Обавијести о закључку Савјета министара БиХ од 23.05.2018. године. 

Агенција је поновила процедуру те прибавила сва потребна мишљења и поновно упутила 

Приједлог правилника о унутрашњој организацији Савјету министара БиХ ради 

прибављања сагласности. 

 

Агенција је успоставила систем финансијског управљања и контроле у складу са Законом 

о финансирању институција БиХ и подзаконским актима. Сачињен је Годишњи извјештај 

о финансијском управљању и контроли за 2018. годину. Описани су пословни процеси и 

израђена мапа пословних процеса, као и регистри ризика. Агенција има директан приступ 

ИСФУ систему, чиме је обезбијеђена додатна контрола финансијских трансакција. 

 

У складу са Законом о интерној ревизији институција БиХ и Одлуком о критеријумима за 

успоставу јединица интерне ревизије у институцијама БиХ, интерну ревизију у Агенцији 

обавља Министарство цивилних послова БиХ. У 2018. години није било активности у вези 

с интерном ревизијом у Агенцији. 

 

4.  БУЏЕТ  
 

Агенција је Министарству финансија и трезора БиХ доставила захтјев за додјелу 

средстава из буџета за 2018. годину у укупном износу од 1.252.000 КМ. Расходи су 

пројицирани на бази од 27 запосленика. 
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Законом о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и 

Херцеговине за 2018. годину, Агенцији су одобрена средства у износу од 1.252.000 КМ, 

што је за 37.000 КМ више у односу на претходну годину.  

 

Поред буџетских средстава, Агенцији су на располагању била и средства из текуће 

резерве Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ. Савјет министара БиХ је 

01.08.2018. године донио Одлуку о одобравању средстава из текуће резерве у износу од 

66.700 КМ, намијењених за провођење главног истраживања у међународној образовној 

студији PISA 2018. Агенција је располагала и донаторским средствима у укупном износу 

од 528.074 КМ. Дакле, Агенција је укупно у 2018. години располагала средствима у износу 

од 1.846.774 КМ. 

 

Укупно извршени буџетски расходи Агенције у 2018. години износили су 989.534 КМ, или 

79% у односу на расположива средства. Извршење средстава новчаних донација 

износило је 205.829 КМ. 

Агенција је 25.03.2019. године доставила Савјету министара БиХ Извјештај о раду 

Агенције за 2018. годину, који га је усвојио 04.04.2019. године. 

 

 

5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ 
 

Агенција је сачинила Годишњи извјештај о извршењу буџета за период од 01.01. до 

31.12.2018. године и доставила га надлежним органима и институцијама у складу с 

важећим прописима и у утврђеном року.  

Годишњи извјештај је сачињен у складу с Правилником о финансијском извјештавању 

институција БиХ и Инструкцији за сачињавање годишњег извјештаја о извршењу Буџета 

буџетских корисника. 

5.1 Преглед расхода и издатака из буџета   

 

У прегледу расхода и издатака по економским категоријама - збирно, у периоду од 01.01. 

до 31.12.2018. године, укупно остварени расходи Агенције исказани су у износу од 

1.223.112 КМ, од чега се на такозвану непосредну потрошњу односи 989.535 КМ, а на 

новчане донације 233.577 КМ. 

 

Финансијски најзначајније ставке расхода су бруто плате (680.613 КМ), уговорене услуге 

(82.567 КМ) и накнаде трошкова запослених (64.797 КМ). Мање извршења текућих 

издатака у односу на одобрена средства (извршење 78 %) проузрочено је немогућношћу 

попуњавања упражњених радних мјеста за која су средства већ одобрена у буџету, а због 

рестрикција у запошљавању које проводи Савјет министара БиХ. 

 

Преглед расхода и издатака из буџета приказан је у Табели I у прилогу Извјештаја. 

5.2 Биланс стања  

 

Укупна актива Агенције исказана је у износу од 64.367 КМ, а састоји од новчаних средства 

(343 КМ), краткорочних потраживања (7.120 КМ) и неотписане вриједност сталних 

средстава (56.904 КМ).  

 

Пасива Агенције укупно износи 205.805 КМ, а чине је краткорочне текуће обавезе (81.827 

КМ), обавезе према радницима (67.074 КМ) те извори средстава (56.904 КМ).  
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Биланс стања приказан је у Табели II у прилогу Извјештаја. 

 

5.3 Преглед динамике запошљавања  

 
Агенција је на 31.12.2018. имала укупно 21 запосленог. Током године није било новог 
запошљавања нити запосленика нити државних службеника. Радни однос је прекинут за 
два државна службеника добровољним иступањем из државне службе.  

 

 

6. ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 

Агенција је донијела План јавних набавки за 2018. годину како је прописано Законом о 

јавним набавкама. На основу Плана набавки и достављеног прегледа реализованих 

набавки, констатовали смо како су набавке реализоване у складу с Планом, у укупном 

износу од 53.400 КМ. Агенција је провела два конкурентска поступка из текућих издатака 

у вриједности од 12.029 КМ, док су остале набавке реализоване путем директних 

споразума.  

 

Предметом ревизије биле су одређене, финансијски значајније и према професионалној 

просудби ревизора ризичније процедуре јавних набавки. За тестиране процедуре 
набавки нису уочени значајнији недостаци. 
 
 

7. ОСТАЛО   
 

7.1 Донације   

 

Агенција је у 2018. години располагала с 528.074 КМ донаторских средстава која се 

односе на шест програма посебне намјене. За све пројекте отворени су посебни кодови 

у ИСФУ систему. Укупно извршење донаторских средстава износило је 205.829 КМ. 

Неутрошена средства у износу од 322.245 КМ су пренесена у 2019. годину.  

 

Реализација пројеката односи се на сљедеће активности: 

- унапређење континуираног професионалног развоја наставника у средњем 

стручном образовању, 

- израда заједничке језгре наставног плана и програма за тјелесно и здравствено 

подручје дефинисане на исходима учења, 

- методолошке обуке на којима је представљен теоретски основ израде наставних 

програма с посебним освртом на Bloomovu таксономију, 

- реализација другог двогодишњег циклуса имплементације пројекта EAAL под 

називом Имплементација ЕУ програма за образовање одраслих, 

- одржавање годишње eTwinning конференције у БиХ (БХ eTwinning амбасадори и 

Државна служба за подршку БиХ су током 2018. године реализовали 19 семинара 

и радионица те шест webinara и др.). 

 

Најзначајнији издаци се односе на путне трошкове учесника семинара, радионица и 

конференција, услуге одржавања конвенција и образовања, услуге репрезентације, 
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набавку канцеларијског материјала, услуге штампања и издатке на основу уговора о дјелу 

везане за ангажман експерата на пројектима. 

 

 

8. КОМЕНТАРИ   

 
Агенција није у остављеном року доставила 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 

 

Данијел Јозић, виши ревизор, с.р. 

 Руководилац Одјељења за 

финансијску ревизију  

 

Муневера Бафтић, виши 

ревизор, с.р.  
  

   

   

Чланови тима за 

финансијску ревизију 

 

 

Аниса Јусић, ревизор, с.р. 

 

 

Енес Алић, ревизор, с.р.  

 Руководилац Одјељења за 

развој, методологију и контролу 

квалитета финансијске ревизије  

 

Драгољуб Ковинчић, виши 

ревизор, с.р. 

 

 

 

 

 

 

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 

Агенција за предшколско, основно и средње образовање 

     Табела I 

Опис 
Одобрени 

буџет 

Усклађивања 

буџета  

Укупни 

буџет (2+3)     

Извршење   

буџета 

Проценат 

5/4*100  

1 2 3 4 5 6 

1. Текући издаци 1,242,000 34,600 1,276,600 989,534 78 

Бруто плате и накнаде 823,000   823,000 680,613 83 

Накнаде трошкова запослених 92,000   92,000 64,797 70 

Путни трошкови  50,000   50,000 43,033 86 

Издаци телефонских и пошт. услуга 30,000   30,000 18,161 61 

Издаци за енергију и ком. услуге     0     

Набавка материјала 15,000   15,000 14,814 99 

Издаци за усл. превоза и горива 9,000   9,000 8,139 90 

Унајмљивање имовине и опреме 89,000   89,000 53,014 60 

Издаци за текуће одржавање 23,000   23,000 22,825 99 

Издаци за осигурање 2,000   2,000 1,571 79 

Уговорене и друге посебне услуге 109,000 34,600  143,600 82,567 57 

      

2. Капитални издаци 10,000 32,100 42,100 0 0 

Набавка земљишта     0     

Набавка грађевина     0     

Набавка опреме 10,000 32,100  42,100   0 

Набавка осталих сталних средстава     0     

Реконструкција и инвест. одржавање     0     

      

3. Текући грантови 0 0 0 0 0 

      

4. Вишегодишња капитална улагања 0 0 0 0   

       

5. Новчане донације 0 283,719 528,074 205,829 39  

Израда заједничке језгре наставних 

планова и програма   2,664  2,664 0 0 

Erasmus имплементација европске 

агенде за образовање одраслих  43,304 59,060 19,562 33 

Erasmus + EPALE Електронска 

платформа за образовање одраслих  118,020 323,669 68,270 21 

Erasmus+ eTwinning  92,812 92,812 79,583 86 

Оспособљавање за проведбу 

заједничке језгре наставних планова за 

грађанско образовање  21,237 42,231 33,925 80 

Модул за успостављање система 

акредитације програма за континуирани 

професионални развој VET наставника  5,683 7,638 4,489 59 

      

6. Програми посебне намјене 0 0 0 0   

      

7. Укупно (1+2+3+4+5+6) 1,252,000 350,419 1,846,774 1,195,363 65 

 

Руководство је Преглед расхода буџета по економским категоријама одобрило 28.02..2019. године. 

      

                                   Директор: 

                                 Маја Стојкић 
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Биланс стања на 31.12.2018. године 

 Агенција за предшколско, основно и средње образовање 

   Табела II 

Опис 31.12.2018. 31.12.2017. 
Проценат 

2/3*100 

1 2 3 4 

1.Готовина, крат. потраживања, разграничења и 
залихе 7,463 8,891 84 

Новчана средства  343 472 73 

Краткорочна потраживања 7,120 8,419 85 

Краткорочни пласмани       

Интерни финансијски односи       

Залихе       

Краткорочна разграничења       

2. Стална средства  56,904 25,420 224 

Стална средства 445,428 395,209 113 

Исправка вриједности 388,524 369,789 105 

Неотписана вриједност сталних средстава  56,904 25,420 224 

Дугорочни пласмани       

Дугорочна разграничења       

УКУПНО АКТИВА (1+2) 64,367 34,311 188 

        

3. Краткорочне обавезе и разграничења 148,901 104,051 143 

Краткорочне текуће обавезе 81,827 28,273 289 

Краткорочни кредити и зајмови       

Обавезе према запосленима 67,074 75,778 89 

Интерни финансијски односи       

Краткорочна разграничења       

4. Дугорочне обавезе и разграничења 0 0   

Дугорочни кредити и зајмови       

Остале дугорочне обавезе       

Дугорочна разграничења       

5. Извори средстава  56,904 25,420 224 

Извори средстава 56,904 25,420 224 

Остали извори средстава       

Нераспоређени вишак прихода/расхода       

        

УКУПНО ПАСИВА (3+4+5) 205,805 129,471 159 

    
Напомена: Правилником о финансијском извјештавању институција Босне и Херцеговине, чл.10. став 4., 

напоменуто је да биланс стања буџетских корисника неће бити уравнотежен (актива једнака пасиви) због 

програмски успостављеног система Главне књиге, док ће биланс стања који ради Министарство финансија и 

трезора на нивоу Буџета институција Босне и Херцеговине за текућу годину бити уравнотежен. 

 

Руководство је Биланс стања одобрило 28.02.2019. године. 

 

                                                                                                                                    

                                      Директор: 

 Маја Стојкић 
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Изјава о одговорностима руководства 

Међународни стандард врховних ревизионих институција (ISSAI 1580) предвиђа да ревизор треба добити 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 Агенције за предшколско, основно и средње образовање (у даљем 

тексту: Агенција) дужно је обезбиједити да финансијски извјештаји за 2018. годину буду 

израђени у складу са Законом о финансирању институција БиХ (Службени гласник БиХ 

број 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), Правилником о финансијском извјештавању 

институција БиХ (Службени гласник БиХ број 25/15 и 91/17) и Правилником о 

рачуноводству с рачуноводственим политикама и процедурама за кориснике буџета 

институција БиХ (протокол Министарства финансија и трезора БиХ број 01-08-02-1-1515-

1/15 од 04.02.2015. године). Руководство је такође обавезно поступати у складу са 

Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2018. годину 

(Службени гласник БиХ број 8/18) и пратећим упутствима, појашњењима и смјерницама 

које доноси Министарство финансија и трезора БиХ, као и осталим законима у Босни и 

Херцеговини, тако да финансијски извјештаји дају фер и истинит приказ финансијског 

стања Агенције. 

 

 

При састављању таквих финансијских извјештаја одговорности руководства обухваћају 

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 стога и 

за предузимање одговарајућих мјера како би се спријечиле и откриле проневјере и 

остале незаконитости. 

 

    

Датум, 28.02.2019. године 

 

 

             Директор:   

                    Маја Стојкић 

 


