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ПРЕППРАКИ ЗА ВПВЕДУВАОЕ НА ЈВФК 

СТПЛБПВИ НА ЈВФК 

• Ракпвпдна пдгпвпрнпст, кпја гп ппфаќа 
системпт за финансискп управуваое и 
кпнтрпла (ФУК) 

• Функципнална независнпст на ВР, щтп ппфаќа 
системи за внатрещна ревизија 

• Централна единица за хармпнизација (ЦЕХ), 
кпја е пдгпвпрна за развпј на метпдплпгии и 
стандарди за првите два стплба 

 

Ппсебни карактеристики на 
впведуваоетп на ЈВФК вп Бпсна и 

Херцегпвина 
• Децентрализирана уставна структура на 

земјата, сп два ентитета и институции на БиХ 

• Нема ппдреденпст ппмеду институциите на 
БиХ и ентитетите вп фискалната сфера и вп 
сферата на јавните расхпди 

• Кпнкретни рещенија (закпнски и практишни) 
се впведуваоетп и развпјпт на кппрдинација 
ппмеду ентитетите и институциите на БиХ 
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Оснпва за впведуваое на ЈВФК вп 
институциите на БиХ 

• „Дпкумент за пплитиките за јавна внатрещна 
финансиска кпнтрпла – ЈВФК“, дпгпвпрени сп 
ентитетите преку РГ и усвпени пд Спветпт на 
министри вп декември 2009. Какп клушни 
елементи на ЈВФК вп институциите на БиХ, 
дпкументпт предвидува: 

1. делптвпрни системи за финансискп управуваое 
и кпнтрпла ФУК); 

2. функципналнп независна внатрещна ревизија 
(ВР); и 

3. централна единица за хармпнизација (ЦЕХ). 
 

Закпнска рамка за впведуваое на ЈВФК 
вп институциите на БиХ 

• ВР – Закпн за внатрещна ревизија, вклушителнп и 
релевантни ппдзакпнски акти 

• ФУК – Закпн за финансираое на институциите  на БиХ, 
Закпн за спвет на министри и министерства (ппстпјнптп 
закпнпдавствп е недпвплнп за впведуваое и развпј на 
ФУК вп кпнцептпт на ЈВФК)  

• SAA, Чл. 90: „Спрабптка вп сферата на ревизијата и 
финансиската кпнтрпла“, кпј ја пбврзува БиХ на: 

 - финансискп управуваое и кпнтрпла (ФУК); 
 - функципналнп независна ВР; 
 - впведуваое и зајакнуваое на централните единици за 

хармпнизација за ФУК и ВР; и 
 - независни системи за надвпрещна ревизија 
 

Улпгата и задашите на ЦЕХ 

• ЦЕХ на МФиТ е фпрмирана какп административна 
прганизација вп рамките на МФиТ. 

• Пдгпвпрнпстите на ЦЕХ се наведени вп Закпнпт за 
внатрещна ревизија, Закпнпт за спветпт на министри и 
министерствата и вп Пдлуката на Спветпт на министри 
на БиХ за фпрмираое на ЦЕХ. Тие ппфаќаат: 

 - впведуваое и развпј на ФУК; 

 - впведуваое и развпј на ВР; и 

• израбптка на закпнска рамка, ппдгптпвка на 
ппдзакпнски акти, примена на стандардите,  
пбезбедуваое кпнтрпла на квалитетпт, ппгплема 
спрабптка ппмеду ВР и ракпвпдствптп, итн. 

 

Впведуваое на структура на ВР вп 
институциите на БиХ 

• Закпнски критериуми за впведуваое на единици 
за ВР (вкупен гпдищен бучет, нивп на 
врабптенпст, слпженпст на трансакциите, нивп на 
ризик) 

• Метпд на впведуваое (кпмбиниран мпдел, брпј 
на единици за ВР, вкупен брпј на ВР-и) 

• Искуства пд други земји (земји пд регипнпт, 
пдредени земји пд ЕУ) 

• Задашата на ЦЕХ: да дефинира структура щтп ќе 
мпже да пдгпвпри на сите задаши вп кпнкретните 
пкплнпсти, земајќи ги предвид прпценките на 
ризиците и делптвпрната упптреба на ресурси 
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Впведуваое на ФУК вп 
институциите на БиХ 

• Ппдгптпвка на закпнската рамка (дилема: ппсебен закпн 
за ФУК или дел пд закпнпт за финансираое на 
институциите на БиХ) 

• Дискусии за да се ппстигне дпгпвпр за прпвизпрнипт 
текст на закпнпт за ФУК вп рамките на ЦЕХ на СМ 

• Впведуваое на КПСП мпдел какп закпнска пснпва, сп 
ппсебен акцента на ракпвпдната пдгпвпрнпст за 
впведуваое и развпј на ФУК 

• Впведуваое на прганизациска структура и пперативни 
прпцедури сп кпи ќе се гарантира функципнираоетп, 
следеоетп и развпјпт на финансискптп управуваое и 
кпнтрпла 

• Технишката ппмпщ на ЦЕХ и пдгпвпрнпста за развпј на 
прирашници, упатства, наспки, итн. 
 

Кппрдинација на впведуваоетп на 
ЈВФК вп БиХ 

• Важнпста на кппрдинацијата за 
впведуваоетп на структурата на ЈВФК вп 
БиХ 

• Впведуваое на ЦЕХ вп МФиТ + ЦЕХ на ФБиХ 
и ЦЕХ of РС (Република Српска) 

• Ракпвпднипт кпмитет на ЦЕХ беще 
фпрмиран вп нпември 2010 и се спстпи пд 
ракпвпдителите на ЦЕХ пд БиХ, ФБиХ и РС 

• Закпнски пдгпвпрнпсти 
• Функципнираое вп практиката 

Ппддрщка пд ЕУ при впведуваоетп на 
ЈВФК вп БиХ 

1) Прпект финансиран пд ЕУ за Ппддрщка на впведуваоетп на јавната 
внатрещна финансиска кпнтрпла (ЈВФК) вп БиХ, сп следнава 
прпектна задаша: 

• Ушествп вп развпјпт на закпнската рамка (нацрт дпкументи, експертски 
кпнсултации) 

• Сппредливи искуства пд еврппските земји и земјите пд регипнпт 
• Анализа на текпвнипт статус вп сферата на ФУК и предлпзи за мпжни 

ппдпбруваоа 
• Пбука на перспналпт на ЦЕХ и ВР вп БиХ (семинари, пилпт ревизии, 

студиски ппсети) 
• Ушествп вп дефинираоетп на прпграма за пбука вп сферата на ВР и 

ФУК 
 

2) Придпнес пд ДГ Бучет на ЕК вп фпрма на преппраки и сугестии за 
ппдгптпвка на дпкументпт за пплитики за ЈВФК и закпнската рамка 

Дпстигнуваоа вп 2010 и 2011 

• Впведена е ЦЕХ, усвпени се Правила за внатрещна прганизација, 
врабптен е дел пд пптребнипт перспнал и функципнира. 

• Ракпвпднипт кпмитет на ЦЕХ усвпи Делпвник за рабпта и ги изврщува 
задашите вп рамките на свпјата надлежнпст испплнувајќи ја 
Прпграмата за рабпта вп 2011, кпја е успгласена сп активнпстите 
планирани вп рамките на прпектпт Ппддрщка при впведуваоетп на  
ЈВФК вп БиХ. 

• Ппдзакпнски акти вп сферата на ВР (Ппвелба за ВР, Етишки кпдекс на 
ВР, Прирашник за ВР и стандарди за ВР) се вп заврщна фаза на 
дпнесуваое, и мпделпт за структура на ВР вп институциите на БиХ е 
ппдгптвен. 

• Вп Министерствптп аз финансии и трезпр, Министерствптп за пдбрана 
и Министерствптп за надвпрещни рабпти се впсппставени единиците 
за ВР, дпдека Министерствптп за правда и регулатпрните кпмуникации 
врабптија пп еден внатрещен ревизпр (функципнираат вкупнп 12 
внатрещни ревизпри). 

• Прпвизпрната закпнска рамка за ФУК е вп заврщната фаза на 
дпнесуваое. 


