


• Закон о систему интерних финансијских 
контрола у јавном сектору Републике 
Српске (Сл. гл. 91/16.) ступио на снагу 
05.11.2016. године.

• Подзаконски оквир из области ФУК-а

• Подзаконски оквир из области ИР





• Централна јединица за хармонизацију је организациона јединица у 
оквиру Министарства задужена за примјену и надзор над примјеном 
прописа из области финансијског управљања и контроле и интерне 
ревизије, координацију рада јединица интерне ревизије и извјештавања.

• Надлежности Централне јединице за хармонизацију су доношење 
стручног основа за израду законских и потзаконских прописа, израда 
методологије и стандарда, организовање и спровођење обука за 
полагање ипита за овлашћеног интерног ревизора, континуирано 
професионално усавршавање запосленог особља на пословима 
финансијског управљања и контроле и интерне ревизије.

• Централна јединица припрема, организује и спроводи програме обуке, 
кординише у успостављању и развоју система интерних контрола и даје 
мишљења на интерне акте  о систему интерних контрола и интерне 
ревизије у јавном сектору. 



• Води регистар јединица за интерну ревизију, регистар повеља 
овлашћених интерних ревизора, прати примјену законских, 
потзаконских прописа и интерних аката, стандарда за финансијско 
управљање и контролу, етичког кодекса, упустава и методологија 
финансијског управљања и контроле и интерне ревизије.

• Врши анализу квалитета у циљу побољшања методологије и 
стандарда рада.  

• Успоставља сарадњу са професионалним организацијама и 
институцијама из области финансијског управљања и контроле и 
интерне ревизије,

• Успоставља сарадњу Главном службом за ревизију јавног сектора 
Републике Српске, и 

• Припрема Консолидовани годишњи извјештај за Владу

Републике Српске.



• На основу прикупљених Годишњих извјештаја ЦЈХ 
припрема Консолидовани годишњи извјештај за 
Владу Републике Српске.

• Извјештај се доставља Влади Републике Српске до 
краја марта текуће године за протеклу годину.

• Извјештај треба да садржи податке из области 
финансијског управљања и контроле и интерне 
ревизије који су матријално значајни, а у циљу 
сагледавања и побољшања стања у овој области.



• Упутство о начину успостављања и спровођења 
система финансијског управљања и контроле
(Сл. гл. 99/17)

• Правилник о садржају извјештаја и начину 
извјештавања о систему финансијског 
управљања и контроле (Сл. гл. 112/17)

• Регистар именованих лица у 
субјектима ЈС задузењих за ФУК



• Додатак Правилнику о садржају извјештаја и 
начину извјештавања о систему финансијског 
управљања и контроле,

• Приручник за финансијско управљање и контролу

• Стандарди интерне контроле у субјектима јавног 
сектора Републике Српске,

• Програм обуке из ФУК-а за 2019. годину.



ФУК је свеобухватан систем интерних контрола које успостављају

руководиоци, а спроводе сви запослени, који пружа разумну

сигурност да се буџетска и друга средства користе законито, 

правилно и етично, економично, ефективно и ефикасно ради

остварења циљева корисника.

 ФУК обухвата све унутрашње контролне системе и процедуре у
јавном сектору,

 Обвезници успостављања су субјекти јавног сектора,

 Повећ ́ање вероватноће остварења циљева субјекта јавног 
сектора ( смањење ризика ),

 Усмеравање процеса и повећ́ање нивоа квалитета услуга
корисника субјекта јавног сектора, 

 Правилно, економично, ефикасно и делотворно коришћење
буџетских и других средстава.
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• ПИФЦ – систем интерних финансијских 
контрола у јавном сектору

• Обухвата све системе и процедуре интерне 
контроле у јавним институцијама и пружа
сигурност да се средства троше правилно и 
транспарентно као и да се тиме остварује
вредност уложеног.

ПИФЦ = ЦЈХ + ФУК + ИР



• Именовања
• Мисија
• Визија
• Циљеви
• Стратегија
• Политика

Реализација: кроз пословне процесе



• Попис пословних процеса и израда књиге (мапе) 
пословних процеса, осигурава јединственост 
извршавања пословних процеса, утврђивање 
активности које се проводе у односном процесу, 
одговорност за провођење активности и рок у којем 
се активности требају извршити, те преглед контрола 
које су интегрисане у поједине процесе, а које 
осигуравају остваривање циљева самог процеса.

• Краће речено - идентификовање и дефинисање свих 
процеса који покривају циљеве и активности 
субјекта.



• Руководилац субјекта одговоран је за 
успостављање система финансијског управљања 
и контроле у свакој организационој јединици 
субјекта, праћења и процјењивања 
адекватности функционисања и правовременог 
ажурирања у сврху постизања циљева субјекта.

• Праћење и процјена из става 1. овог члана врши 
се сталним праћењем, самопроцјеном и 
интерном ревизијом.



• Руководилац субјекта успостављање финансијског 
управљања и контроле проводи  именовањем лица 
одговорног за  финансијско управљање и контролу.

• Уколико руководилац субјекта не именује лице 
одговорно за финансијско управљање и контроле, 
руководилац субјекта има обавезу лично 
спроводити  активности које су у вези са 
успостављањем, спровођењем и развојем 
финансијског управљања и контрола. 

• Именовано лице за финансијско управљање и 
контролу од стране  руководиоца субјекта, 
одговорно је за успостављање, спровођење и развој 
финансијског  прављања и контрола у субјекту. 



• Финансијско управљање и контрола спроводи се 
у складу са међународним стандардима интерне 
контроле (члан 6.) Закона примјеном повезаних 
елемената:    

- контролног окружења,
- управљање ризицима,
- контролнe активности,
- информациje и комуникацијe, и
- праћења и процјене система.



• Контролно окружење чини лични и професионални интегритет руководиоца и свих 
запослених, начин руковођења и управљања, одређивање мисије и циљева субјекта, 
организациона структура, права и обавезе, нивои извјештавања, управљање 
људским ресурсима и компетентност запослених. 

• Управљање ризицима је идентификовање, процјена, праћење и контрола околности 
које могу неповољно утицати на остваривање циљева субјекта, ради предузимања 
мјера за смањење ризика до нивоа разумне увјерености.

• Контролне активности успостављају се ради контроле повезаних политика и 
процедура, правила, принципа и поступака у циљу свођења ризика на прихватљив 
ниво.

• Информације и комуникације у пословању субјекта морају бити одговарајуће, 
ажурне, тачне, доступне запосленим и јавности. Информације требају бити 
двосмјерне на свим хијерахијским нивоима, да обухватају све пословне процесе и 
трансакције.

• Мниторинг –стално праћење и процјена СИФК-а

• За успостављање система финансијског управљања и контроле одговоран је 
руководилац субјекта, као и за одређивање циљева субјекта којим руководи, израду 
и спровођење стратешких планова, идентификацију, процјену и управљање 
ризицима у складу са законом и међународним стандардима интерне контроле. 



• Руководилац субјекта дужан је да Централној јединици 
достави полугодишњи и годишњи извјештај о 
спровођењу планираних активности о успостављању и 
развоју финансијског управљања и контроле, као и 
изјаву о планираним мјерама за наредну годину за 
успостављање недостигнутог нивоа развоја.

• Саставни дио годишњег извјештаја обавезно чине изјава  
у вези са достигнутим степеном развоја система 
интерних финансијских контрола у субјекту, као и изјава 
о планираним мјерама у нередној години за 
успостављење недостигнутог нивоа развоја.

• Изјаве потписује и овјерава  искључиво руководилац 
субјекта.



• Годишњи и полугодишњи извјештај израђује се 
попуњавањем oбрасца извјештаја о спровођењу 
планираних активности на успостављању и 
развоју система финансијског управљања и 
контрола, који се налази у Прилогу 1. 
правилника и чини његов саставни дио.

Образац извјештаја о спровођењу планираних 
активности на успостављању и развоју система 
финансијског управљања и контрола садржи 
информације из општег и посебног дијела.



• Општи дио извјештаја садржи сљедећа подручја 
извјештавања:

- опште податке о субјекту,
- податке о руководиоцу субјекта, 
- податке о руководиоцу за инансијско управљање

и контроле,



• Посебни дио извјештаја о спровођењу планираних 
активности на успостављању и развоју система 
финансијског управљања и контрола – упитник о 
самопроцјени, садржи информације о 
самопроцјени сљедећих елемената COSO модела:
- контролно окружење,
- управљање ризицима,
- контролне активности,
- информације и комуникацију, 
- праћењеи процјену система (мониторинг),
- дио извјештаја са коментарима,
- упутство за попуњавање извјештаја.



• Саставни дио Правилника чини методолошко 
Упутство за попуњавање извјештаја о спровођењу 
планираних активности на успостављању и развоју 
система финансијског управљања и контрола

• Годишњи извјештај обавезно садржи и Изјаву у вези 
са достигнутим степеном развоја система интерних 
финансијских контрола у субјекту (прилог 2),

• Изјаву о планираним мјерама у наредној години за 
успостављање недостигнутог нивоа развоја
(прилог 3).



Прилог 2.
НАЗИВ СУБЈЕКТА: 
број:
датум:

ИЗЈАВА У ВЕЗИ СА ДОСТИГНУТИМ СТЕПЕНОМ РАЗВОЈА СИСТЕМА ИНТЕРНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
КОНТРОЛА ЗА ______ ГОДИНУ

_______________________________________________________________________, 
(име и презиме, функција)

руководилац субјекта: ______________________________________________________,
(назив субјекта)

на основу попуњеног годишњег извјештај о спровођењу планираних активности на успостављању и 
развоју система финансијског управљања и контрола, расположивих информација, резултата рада 
интерне и екстерне ревизије и сопствене процјене, потврђујем ефикасно и ефективно 
функционисање система финансијског управљања и контрола у оквиру буџетом утврђених 
средстава.

М. П             __________________________________

(руководиоца субјекта)



Прилог 3.
НАЗИВ СУБЈЕКТА: 
број:
датум:

ИЗЈАВА О ПЛАНИРАНИМ МЈЕРАМА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ НЕДОСТИГНУТОГ НИВОА РАЗВОЈА СИСТЕМА ИНТЕРНИХ 
ФИНАНСИЈСКИХ КОНТРОЛА ЗА ______ ГОДИНУ
_______________________________________________________________________, 

(име и презиме, функција)
руководилац субјекта: ______________________________________________________,

(назив субјекта)
изјављујем да на основу попуњеног годишњег извјештај о спровођењу планираних активности на успостављању и 
развоју система финансијског управљања и контрола, расположивих информација, резултата рада интерне и 
екстерне ревизије и сопствене процјене, уочене су сљедеће слабости и неправилности у функционисању система 
финансијског управљања и контрола:  
1._________________________________________________________________________,
2._________________________________________________________________________,  

(Навести уочене слабости и неправилности).
На основу уочених слабости и неправилности у наредној години планирамо предузети сљедеће мјере за 
успостављање недостигнутог нивоа развоја система финансијског управљања и контрола:
1._________________________________________________________________________,
2._________________________________________________________________________,      

(Навести мјере које се планирају предузети).

М. П                                                                                                    __________________________________

(руководиоца субјекта)



Ппилог 4.

НАЗИВ СУБЈЕКТА: 
Број:
Датум:

ПЛАН РАДА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛА ЗА ______ ГОДИНУ

(лице одговорно за  финансијско управљање и контролe)                                                                                      (руководиоца субјекта)

_________________________                        м. п. __________________________
Потпис                                                                                                                       Потпис



• Извјештавање се врши у складу са Правилником 
о садржају извјештаја и начину избјештавања о 
систему финансијског управљања и контроле.

• Правилник сепримјењује на субјекте из 
члана 2. Закона о систему интерних 
финансијских  контрола у јавном сектору 
Републике Српске. 



• „Под јавним сектором Републике Српске у 
смислу овог закона, сматрају се сљедеће 
организације јавног сектора: корисници 
средстава буџета Републике Српске, јединице 
локалне самоуправе и корисници средстава 
буџета јединица локалне самоуправе, 
ванбуџетски фондови, агенције и друге 
институције, јавна предузећа, установе и 
организације у којима је Република Српска 
већински власник (у даљем тексту: субјекти)“.



• Оквирна повеља интерне ревизије (Сл.гл. 24/17)

• Кодекс професионалне етике за интерне ревизоре 
(Сл.гл. 24/17)

• Правилник о садржају извјештаја и начину 
извјештавања интерне ревизије (Сл. гл. РС 96/17)

• Упутство за интерне ревизоре јавног сектора 
Републике Српске (Сл. гл. РС 84/17)

• Правилник о условима за стицање звања 
овлаштени интерни ревизор у јавном  
сектору(Сл. гл. РС 85/18)



• Приручник за интерне ревизоре у јавном 
сектору Републике Срспке

• Међународни стандарди професионалне 
праксе интерне ревизије

• Приручник о пословима и задaцима ментора

• Програм континуиране професионалне 
едукације

• План спровођења КПЕ за 2019.



• Интерна ревизија је независно, објективно давање 
мишљења и савјетодавна функција која има за циљ да 
унапреди пословање субјекта давањем препорука 
субјекту за побољшање финансијског управљања и 
контрола. 

• Послови интерне ревизије обухваћају процјену ризика, 
планирање ревизије, обављање ревизије, извјештавање 
и праћење спровођења датих препорука. 

• Интерна ревизија се успоставља на два начина, 
организовањем посебне јединице за интерну ревизију 
на основу прописаних критеријума (члан 19.) или 
обављањем интерне ревизије од стране Центарлне 
јединице за ревизију у оквиру Министарства финансија. 



• Успостављање и обезбјеђење услова за 
функционисање интерне ревизије је у 
надлежности руководиоца субјекта. 

• Рад интерне ревизије се одвија у складу са 
Међународним стандардима за професионалну 
праксу интерне ревизије (IIA), 

• Интерна ревизија се врши на основу стратешког 
плана (план за три године), годишњег плана и 
плана појединачне ревизије. 



• Интерна ревизија врши се у складу са 
Међународним стандардима за професионалну 
праксу интерне ревизије, утврђеним од IIA. 

• Упутство за интерне ревизоре јавног сектора је 
акт којим се уређују процедуре, чија примјена је 
обавезна током рада интерне ревизије, а 
прописане су у сврху остваривања плана рада 
интерне ревизије.

• Приручник за интерне ревизоре у јавном 
сектору Републике Српске као методологија 
рада.



Успостављање интерне ревизије у субјектима 
јавног сектора врши се у складу са одредбама 
закона и то:

1. Закон о систему интерних финансијских 
контрола у јавном сектору Републике Српске 
(Сл. гл. 91/16.), и

2.   Закон о јавним предузећима  (Сл. гл. 75/04.)



• Интерна ревизија у субјекту јавног сектора
успоставља се на један од сљедећих начина:

➢организовањем посебне организационе 
јединице за интерну ревизију у оквиру субјекта,
која је непосредно одговорна руководиоцу 
субјекта и

➢организовањем Централне јединице за интерну
ревизију успостављене у оквиру Министарства 
финансија, за субјекте који не испуњавају услове 
за организовање посебне организацијоне 
јединице у складу са овим законом.



Субјекат је обавезан да успостави јединицу интерне 
ревизије, ако испуњава један од сљедећих критеријума:

• има оперативни буџет који је већи од 10.000.000 КМ 
годишње, 

• има у радном односу више од 200 запослених и

• извршава трансакције чији је износ већи од 15.000.000 
КМ годишње, укупан

промет у бруто билансу,

Изузетно, субјекти који не испуњавају услове из става 1. 
овог члана, а утврди се да имају висок степен ризика, 
обавезни су да успоставе јединицу интерне ревизије.



Члан 28.

• Директор одјељења интерне ревизије дужан је и одговоран да успостави одјељење за интерну ревизију 
одговарајућег обима потребног да се адекватно обављају дужности утврђене овим законом, те има 
искључиву одговорност за избор и руковођење лицима запосленим у наведеном одјељењу.

Члан 29.

• (1) складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима, главни ревизор именује лице 
на функцију директора одјељења за интерну ревизију. Директор одјељења за интерну ревизију обавља 
функцију члана одбора за ревизију, без права гласа у овом одбору.

• (2) случају да главни ревизор не користи своје право из претходног става, предузеће је дужно извршити 
именовање директора одјељења за интерну ревизију под надзором главног ревизора и сносити 
трошкове таквог именовања, у року од 30 дана од дана обавјештења од стране главног ревизора.

• (3) Директора одјељења интерне ревизије којег поставља или главни ревизор или предузеће, главни 
ревизор може смијенити уз претходно писмено обавјештење упућено у року од 30 дана. Главни ревизор 
не може да смијени директора одјељења за интерну ревизију без писменог образложења одлуке. 
Против одлуке главног ревизора може се покренути поступак пред надлежним судом, у ком случају 
главни ревизор је дужан одмах именовати в.д. директора. 

• (4) Директора одјељења интерне ревизије којег поставља главни ревизор, предузеће или органи 
предузећа не могу смијенити без претходног писменог одобрења главног ревизора. 

• (5) Након разрјешења или оставке директора одјељења за интерну ревизију, главни ревизор, односно 
предузеће покрећу процедуру за избор директора.



Члан 30. 
(1) Управа је дужна и одговорна да:

➢ обезбиједи адекватан простор с циљем да се омогући оперативност одјељења за интерну 
ревизију и да му се омогући да неометано обавља свој посао;

➢ обезбиједи да, без изузетка, одјељење за интерну ревизију има потпуни и цјеловит увид у 
сву евиденцију предузећа.

(2) Управа може преносити ову дужност, али је и даље одговорна за реализацију исте.

Члан 31.
(1) Одјељење за интерну ревизију има дужност и одговорност да:

а) подноси одбору за ревизију годишњу студију ризика и план ревизије у којима је 
садржан детаљан приказ ризичних подручја и ревизија које ће бити извршене; ( основ за 
прављење плана????)

б) подноси одбору за ревизију извјештај о обављеним ревизијама и препоруке путем 
директора одјељења за интерну 

ревизију;
в) обавља своје дужности у складу са стандардима међународне ревизије.

(2) Одјељење за интерну ревизију ову дужност не може преносити.

Члан 32.
(1) Радници одјељења за интерну ревизију су у радном односу у предузећу.
(2) Директор одјељења за интерну ревизију не може бити запослен у предузећу. За 

обављене услуге које пружа предузећу директор у предузећу остварује накнаду у складу са 
одговарајућим тарифама које утврђује главни ревизор или надлежно министарство.



• На основу Закона о СИФК ЈС РС министар 
финансија доноси Оквирну повељу.

• Оквирна повеља интерне ревизије (члан 29. став 
1. тачка 2.) Закона (објављена у Сл.гл. РС 24/17).

• На основу Оквирне повеље се израђује повеља 
интерне ревизије субјекта јавног сектора.

• ЦЈХ даје Мишљење о усклађености са Оквирном 
повељом



• Повељом интерне ревизије, уређује се општи 
приступ интерне ревизије, сврха и циљ ревизије, 
независност, улога и дјелокруг интерне ревизије. 

• Повеља уређује одговорност руководиоца јединице 
за интерну ревизију, овлаштења приступа 
документацији, кадровима и физичкој имовини која 
је релевантна за обављање ревизорске активности, 
извјештавање и поступке у случају утврђивања 
неправилности и сумње на превару. 

• Она уређује и сарадњу интерне ревизије са 
Централном јединицом за хармонизацију 
финансијског управљања и контроле и интерне 
ревизије Министарства финансија Републике Српске 
и екстерном ревизијом.



• Извјештавање се врши у складу са Правилником 
о садржају извјештаја и начину извјештавања 
интерне ревизије (члан 41).

• Правилник се примјењује на субјекте из  члана 
2. Закона о систему интерних финансијских  
контрола у јавном сектору  Републике Српске.

• Годишњи и полугодишњи извјештај о интерној 

ревизији припрема руководилац јединице за 

интерну ревизију, а одобрава руководилац

субјекта. 



• Руководилац субјекта дужан је да Централној јединици 
достави полугодишњи и годишњи извјештај

• Годишњи и полугодишњи извјештај о интерној ревизији 
израђује се попуњавањем Oбрасца извјештаја о интерној 
ревизији 

• Годишњи и полугодишњи извјештај о интерној ревизији 
потписује руководилац субјекта и руководилац јединице за 
интерну ревизију. 

• Потписан и овјерен полугодишњи извјештај о интерној 
ревизији доставља се Централној јединици за хармонизацију, 
до краја јула текуће године. 

• Потписан и овјерен годишњи извјештај о интерној ревизији 

за претходну годину, доставља се Централној јединици за 

хармонизацију до краја јануара текуће године. 



• Према члану 90. Споразума о стабилизацији и
придруживању Босна и Херцеговина се обавезала на
сарадњу из области ревизије и финансијске контроле,
кроз успостављање система финансијског управљања и
контроле, функционалне и независне интерне ревизије,
оснивања и јачања Централних јединица за
хармонизацију и система независне екстерне ревизије.

• Закон омогућава успостављање система интерних
финан-сијских контрола у јавном сектору и доприноси
унапређењу пословања и успјешнијег финансијског
управљања, правилног, економичног, ефикасног и
ефективног коришћења буџетских и других средстава у
циљу заштите имовине и ресурса институција јавног
сектора Републике Српске.



• Квалитетно успостављање финансијског 
управљања и контроле и интерне ревизије се 
мора вршити систематски и у континуитету у 
свим субјектима јавног сектора,

• Упоредно  вршити развој и јачање улоге и 
функције Централне јединице за хармонизацију 
као незаобилазног и саставног дијела PIFC 
концепта. 

• Кординација на свим нивоима је од кључне 
важности, у циљу стварања успјешног јавног 
сектора, што је стратешки циљ сваке државе.



d.nakic@mf.vladars.net
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