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ОБРАЗАЦ ГИ-ИК  

У складу са чланом 3. став (2) Правилника о годишњем извјештавању о систему финансијског управљања и контроле Централна хармонизацијска 
јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине објављује Упитник о самопроцјени система финансијског управљања и контроле за 
2016. годину са Упутством за попуњавање упитника. 
      

НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ  МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ШИФРА ОРГАНИЗАЦИЈЕ  0106 

БРОЈ ПРОТОКОЛА   

МЈЕСТО И ДАТУМ         

                                                                            ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ ЗА 2016. 
ГОДИНУ 

 

И   ОПШТИ ДИО       

ОПШТИ ПОДАЦИ О ИНСТИТУЦИЈИ 

Редни број корисника буџета у Регистру корисника буџета   

Назив институције  МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Назив, број и датум оснивачког акта институције Закон о министарствима и другим органима управе БиХ („Службени гласник БиХ“, бр.  
42/03 45/06)  

Датум уписа у Регистар корисника буџета   

Сједиште институције, адреса и поштански број   Хамдије Крешевљаковића број 98 

Јединствени идентификациони број под којим се институција 
води у Јединственом регистру пословних субјеката (у складу са 
Рјешењем издатим од стране надлежног органа) 

  
420074540004 

Ознака wеб странице институције  www.мод.гов.ба 

Одговорно лице- руководилац институције  МИНИСТАР ОДБРАНЕ МАРИНА ПЕНДЕШ 

Годишњи износ буџета  290.871.000 КМ 

Укупан број запослених у институцији 312 

Број запослених предвиђен правилником о унутрашњој 
организацији  институције 

 
387 

Име и презиме лица задуженог за финансијско управљање и 
контролу 

  
Свјетлана Јовић 
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Назив радног мјеста лица задуженог за финансијско управљање 
и контролу 

 Стручни савјетник за финсијско пословање 

Број телефона лица задуженог за финансијско управљање и 
контролу 

 286610 

Е-маил лица задуженог за финансијско управљање и контролу     svjetlana.jovic@mod.gov.ba  

 
     

ИИ ПОСЕБНИ ДИО        

 
УПИТНИК О САМОПРОЦЈЕНИ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ       

Ред. 
Бр. 

УПИТНИК ДА НЕ Наведите доказ вашем 
потврдном одговору 

Додатна образложења 

1 2 3 4 5 6 

И КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ 

А) Етика и интегритет  

1) Да ли имате посебан Кодекс понашања на нивоу 
институције? 

 
 
 
 
 

ДА 
 

  Правилник о кућном реду у 
МО БиХ, број: 13-02-3-
1630/10 од 01.04.2010. 
објављен на интернет 
страници МО БиХ , 
Етички кодекс понашања 
војних лица у МО БиХ и ОС 
БиХ, број: 05-03-32-1-52-
14/13 од 30.12.2013.године, 
Кодекс понашања 
припадника ОС БиХ број: 04-
02-4053/06 од 
28.07.2006.године. 

  

2) Да ли су запослени упознати са Кодексом државних 
службеника у институцијама БиХ?  

  
ДА 

  Дистрибуисан свим 
организацијским 
јединицама МО БиХ, 
Годишње информисање од 
стране ГИ МО БиХ,  
По питању наведеног 
Кодекса током децембра 
мјесеца 2015.године 
одржана обука од стране 

  

mailto:svjetlana.jovic@mod.gov.ba
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Генералног инспектората 
МО БиХ. 

3) Да ли је нека организациона јединица или запослени у 
институцији надлежна за надзор над примјеном  Кодекса? 

 
 
 
 
 
 
 

ДА 

  Руководиоци 
организационих јединица 
врше надзор над примјеном 
кодекса у складу са 
надлежностима утврђеним 
Правилником о унутрашњој 
организацији МО БиХ, број: 
04-02-4045/06 од 
28.07.2006., Генерални 
инспекторат МО БиХ је 
Упутством за рад ГИ МО и 
инспектора у ОС БиХ број: 
04-02-4046/2006 од 
28.07.2006.године и 
његовом измјеном и 
допуном број: 05-03-32-1-
44/10 од 12.04.2010.године 
надлежан за надзор над 
примјеном кодекса, 
Правило службе ОС БиХ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наведене надлежности се 
односе на кодексе 
наведене у тачки А) под 1) 
ове табеле (ГИ) 

4) Да ли постоје додатна интерна упутства и/или смјернице о 
стандардима понашања запослених?  

  
 
 

ДА 

  
 
 
 

Смјернице за професиналан 
однос припадника МО БиХ и 
ОС БиХ у обављању послова 
и задатака, број: 06-03-8-
1727/09 од 08.04.2009. 
Одлуке министра одбране 
БиХ, 
Правило службе ОС БиХ 
број: 06-02-3-4958/12 од 
28.12.2012.године 

  

5) Да ли постоје јасна правила (интерни акти) којима се 
дефинишу ситуације потенцијалних сукоба интереса и 
начин поступања? 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Правилник о коришћењу 
репрезентације у МО БиХ и 
ОС БиХ број:13-02-3-44-
343/14 од 18.12.2014. 
године, 
  

  
 
Закон о ЈН (чл. 52. и 114.) 
третирају област сукоба 
интереса. МО БиХ нема 
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ДА 

 
 
 
 
 

Упутство о планирању 
логистичких потреба и 
набавки у МО и ОС БиХ број: 
11-02-3-3617/15, 
Инструкција за реализацију 
Уговора за набавку роба, 
услуга и радова у МО и ОС 
БиХ број: 11-03-26-3924/15, 
Инструкција о процедурама 
давања сагласности за 
ангажовање ПВЛ у 
наставним, научним, 
културним и спортским 
установама и стручним 
удружењимау ванредно 
вријеме, број: 05-03-32-1-
35/12 од 18.04.2012.године. 

обавезу доношења других 
интерних аката. 

6) Да ли су додатним интерним процедурама регулисане 
мјере у  случају непоштивања Кодекса?  

  
 
 

ДА 

 
 
 
 
 

Правилник о војној 
дисциплини и 
дисциплинском поступку, 
број: 13-02-3-1627/10 од 
01.04.2010. 
Правилник о поступку за 
накнаду материјалне штете 
војних лица на служби у МО 
БиХ и ОС БиХ, број: 12-02-3-
1191/12 0д 09.09.2012.  
 

  
Одлукама министра 
одбране регулисано је 
покретање 
дисциплинског поступка у 
случајевима 
непримјереног 
понашања. 
 
 
 

7) Да ли се спроводе мјере у случају непоштивања Кодекса?  
ДА 

   
Рјешења министра одбране 
 

Мјере укључују 
провођење 
дисциплинског поступка 

Б) Плански приступ пословању (мисија, визија, циљеви) 

1) Да ли имате утврђену мисију и визију ваше институције?  
 
 
 

ДА 

  Приједлог Средњорочног 
плана рада МО БиХ за перид 
2017-2019, број: 06-03-1-
_______/16 од 
31.10.2016.год. (објављен на 
интернет страници МО БиХ) 

Елементи за израду 
Средњорочног програма 
рада ВМ БиХ достављени 
актом бр. 06-03-1-492-
1/16 од 
11.03.2016.године, 
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 Програм рада МО БиХ за 
2017. годину такође 
садржава мисију и визију 
институције. 
 

2) Да ли имате утврђене средњорочне циљеве на нивоу 
институције? 

 
 
 
 

ДА 

  Приједлог Средњорочног 
плана рада МО БиХ за перид 
2017-2019, број: 06-03-1-
_______/16 од 
31.10.2016.год. (објављен на 
интернет страници МО БиХ) 
Смјернице за одбрамбено 
планирање, број: 06-03-8-
501/16 од 11.01.2016. 
 

  
 
Елементи за израду 
Средњорочног програма 
рада ВМ БиХ достављени 
актом бр. 06-03-1-492-
1/16 од 11.03.2016.године 

3) Да ли су средњорочни циљеви објављени?  
 
 

ДА 

  Приједлог Средњорочног 
плана рада МО БиХ за перид 
2017-2019, број: 06-03-1-
_______/16 од 
31.10.2016.год. (објављен на 
интернет страници МО БиХ) 

На нивоу Вијећа 
министара није 
разматран Средњорочни  
план рада Вијећа 
министара за 2017-19., 
тако да Министарство 
финансија БиХ, не даје 
мишљење на израђене 
Средњорочне планове 
рада институција за 
период 2017-19. 

4) Да ли је усвојен средњорочни план?   
 

НЕ 

  Приједлог Средњорочног 
плана рада МО БиХ за перид 
2017-2019, број: 06-03-1-
_______/16 од 
31.10.2016.год. (објављен на 
интернет страници МО БиХ) 

Процедура завршен на 
нивоу МО БиХ, али није 
добијено мишљење 
Министарства финансија 
БиХ, због неусвајања на 
нивоу Вијећа министара. 

 

5) Да ли су јасно дефинисане надлежности и одговорности 
учесника у процесу израде средњорочног плана: 

 
ДА 
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а) Да ли је одређена унутрашња организациона 
јединица/лице одговорно за координацију и развој 
средњорочног плана? 

  
 

ДА 

  Сектор за политику и 
планове МО БиХ, на основу 
Правилника о унутрашњој 
организацији МО БиХ, број: 
04-02-4045/06 од 
28.07.2006. и Упутства о 
програмирању и планирању 
рада и извјештавању о раду 
у МО БиХ и ОС БиХ, број: 06-
02-2-4368/14 од 18.12.2014. 

Сектор за политику и 
планове надлежан је за 
усаглашавање и израду 
програма и планова рада 
МО БиХ, што укључује 
годишње, средњорочне и 
дугорочне програмско-
планске документе 

б) Да ли су све организационе јединице укључене у процес 
израде средњорочног планирања?  

 
 
 
 
 

ДА 

  Концепт и процедуре 
система планирања, 
програмирања, буџетирања 
и извршења, број: 12-16-1-
5836/08 од 21.10.2008. 
Упутство о процедури 
израде документа система 
одбране, број: 06-02-2-
4042/11 од 07.07.2011. 
Упутство о програмирању и 
планирању рада и 
извјештавању о раду у МО 
БиХ и ОС БиХ, број: 06-02-2-
4368/14 од 18.12.2014. 

  

ц) Да ли средњорочни план обухвата и финансијске 
пројекције? 

  
ДА 

  Приједлог Акционог плана 
Средњорочног плана рада 
МО БиХ за период 2017-
2019, број: 06-03-1-_____/16 
од 31.10.2016. (објављен на 
интернет страници МО БиХ) 

  

д) Да ли се у процесу средњорочног планирања спроводи 
процјена ризика? 

 
ДА 

  
 

Процјена ризика - СWОТ 
анализа извршена у 
оквиру процеса израде 
Средњорочног плана 

6) Да ли је институција у средњорочном плану дефинисала 
показатеље учинка? 

 
ДА 

  Приједлог  Акционог плана 
Средњорочног плана рада 
МО БиХ за период 2017-
2019, број: 06-03-1-_____/16 
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од 31.10.2016. (објављен на 
интернет страници МО БиХ) 

7) Да ли се врши надзор над спровођењем средњорочног  
плана? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ДА 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Провођење надзора 
утврђено Средњорочним 
планом рада МО БиХ за 
период 2016-2018, број: 06-
03-1-1150-3/15 од 
23.12.2015. 

Стручни колегиј МО БиХ, 
Састанци координације и 
Одбор за средства 
одбране МО БиХ  у 
утврђеним роковима 
врше надзор над 
провођењем истог. 
О извршеном надзору 
достављат ће се 
извјештаји у происаном 
формату  Министарству 
финансија и трезора БиХ 
и Дирекцији за 
економско планирање 
БиХ. Реализација плана 
бит ће обухваћена у 
редовним извјештајима о 
раду према  
Параламентарној 
скупштини, БиХ, 
Предсједништву БиХ и 
Вијећу министара БиХ. 

8) Да ли су циљеви буџетских програма повезани са 
циљевима средњорочног плана? 

 
ДА 

  У Акционом плану 
Средњорочног плана рада 
сви циљеви су повезани са 
буџетским програмима 

  

9) Да ли све организационе јединице учествују у припреми 
буџета?  

 
 
 
 
 
 

ДА 

  Општи документ:  Концепт и 
процедуре СППБИ (Систем 
планирања, програмирања, 
буџетирања и извршења ) 
који описује процесе, 
носиоце, рокове и 
методологију планирања и 
израде буџетског захтјева  
(12-16-1-5836/08, од 
21.10.2008.године) 

 Интерни прописи 
наведени у колони  су 
донесени у МО БиХ а ЗШ 
ОС БиХ активности 
потчињених јединица 
регулишу наређењима. 
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Годишње интерне  
Инструкције МО БиХ за 
припрему средњорочне 
пројекције расхода (2016. – 
2018.), број:  12-16-1-666/15 
од 20.02.2015. и за 
припрему буџетског захтјева 
(2016.), број: 12-16-1-
2192/15 од 03.06.2015. 
године 
-Упутство о планирању 
логистичких потреба и 
набавки у МО и ОС БиХ 
број:16-09-16-1-127-278/16 
од 09.12.2016.године 
 
 

10) Да ли имате усвојене годишње програме рада?  
ДА 

  Програм рада МО БиХ за 
2016. годину, број: 06-03-1-
4886-2/14 од 23.12.2015. 

  

11) Да ли су у годишњем програму рада дефинисани циљеви 
које свака организациона јединица треба да реализује у 
току године? 

  
 
 
 
 

ДА 

  На основу Упутства о 
програмирању и планирању 
рада и извјештавању о раду 
у МО БиХ и ОС БиХ, број: 06-
02-2-4368/14 од 18.12.2014., 
у поступку израде годишњег 
Програма рада МО БиХ 
израђује се Преглед 
програмских активности са 
подактивностима који 
дефинише обавезе свих 
организацијских јединица у 
току године. Организационе 
јединице израђују властите 
планове рада. 

  

12) Да ли су циљеви из годишњих програма рада  повезани и 
усклађени са средњорочним циљевима и циљевима 
буџетских програма? 

 
ДА 

  У Акционом плану 
Средњорочног плана рада 
сви циљеви су повезани са 
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буџетским програмима. 
Средњорочни циљеви 
исказују се на годишњем 
нивоу у годишњем програму 
рада, повезани са буџетским 
програмима. 

13) Да ли су у годишњим планским документима у којима су 
наведени подаци о циљевима садржани и подаци о 
процијењеним финансијским средствима потребним за 
реализацију утврђених циљева? 

 
ДА 

 
У годишњем програму рада 
за 2016. исказана су 
финансијска средства за 
реализацију циљева. 

 

14) Да ли се за реализацију програма из програмског буџета 
утврђују ризици? 

  
 

ДА 

  У процесу планирања 
анализирају се фактори 
ризика и процјењује 
њихов утицај на степен 
реализације Програма 
рада 

Ц) Руковођење и стил управљања 

1) Да ли се одржавају редовно састанци/колегијуми 
највишег нивоа управљања? 

 
 
 

ДА 

    
 
У 2016.години одржано 10 
сједница) Стручног колегија 
МО БиХ. 

Поред сједница Стручног 
колегија одражавају се и 
састанци Координације, 
укупнно 12 током 2016, 
на којима су анализирају 
програмски задаци и 
обавезе према 
Парламентарној 
скупштини БиХ, 
Предсједништву БиХ и 
Вијећа министара БиХ  

2) Да ли се на састанцима/ колегијумима највишег нивоа 
управљања расправља о: 

 
 

      

а) средњорочним циљевима  
ДА 

  Видљиво из дневног реда 
позива на сједнице и 
записника са сједница 
Стручног колегија МО БиХ 

  

б) реализацији програма/пројеката, те постигнутим 
резултатима 

 
ДА 

  Видљиво из дневног реда 
позива на сједнице и 
записника са сједница 
Стручног колегија МО БиХ 
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ц) кључним ризицима у пословању ДА   Видљиво из дневног реда 
позива на сједнице и 
записника са сједница 
Стручног колегија МО БиХ 

  

д) извршењу буџета  
 
 
 
 
 
 
 

ДА 

  Концептом и процедурама 
је дерфиниран Одбор за 
средства одбране као 
савјетодавно тијело које 
расправља сва питања о 
буџету и писмене извјештаје 
са приједлозима мијера 
доставља менаџменту. 
Видљиво из дневног реда 
позива на сједнице и 
записника са сједница 
Стручног колегија МО БиХ 
Концептом и процедурама 
је дефинисан Одбор за 
средства одбране као 
савјетодавно тијело које 
расправља сва питања о 
буџету и писмене извјештаје 
са приједлозима мијера 
доставља менаџменту. 
 

  

е) успостављању и развоју система финансијског управљања 
и контроле? 

 
 
 
 

ДА 

  
Кроз анализе Извјештаје 
Уреда за ревизију БиХ и 
степена реализације 
Интегралног акционог 
плана за отклањање 
недостатака по 
ревизорском извјештају, 
као и на састанцима 
Савјет за провођење 
ФУиК . 

Д) Организациона структура, овлаштења и одговорности, систем извјештавања 
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1) Да ли је у институцији именовано лице задужено за 
финансијско управљање и контролу? 

  
 

ДА 

 
 
 
 
 
 

  Одлука о именовању 
администратора (за 
интерну контролу) и 
чланова Савјета за 
интерну контролу 12-16-
1-1101/16 од 
07.03.2016.године 

2) Да ли је у институцији именована радна група за 
финансијско управљање и контролу? 

 
 

 
 
 

ДА 

 
 

Правилником о 
успостављању и 
спровођење ФУиК број: 12-
02-3-4217/16 од 18.10.2016. 
године, дефинисан је Савјет 
чији је задатак провођење 
финансијског управљања и 
контроле, Акционим планом 
који је донијет у јануару 
2017.године дефинисано је 
именовање лица која чине 
Савјет. 

 
 
Акционим планом који је 
донијет у јануару 
2017.године дефинисано 
је именовање лица која 
чине Савјет. 

3) Да ли су јасно утврђени задаци лица задуженог за 
финансијско управљање и контролу/радне групе за 
финансијско управљање и контролу и рокови за њихово 
извршавање ? 

 
 
 

ДА 

 
 

 
Правилником о 
успостављању и 
спровођењеу ФУиК у МО 
и ОС БиХ број: 12-02-3-
4217/16 од 
18.10.2016.године 

4) Да ли је ажуриран правилник о унутрашњој организацији 
институције у смислу дефинисања обавеза руководиоца 
на свим нивоима за успостављање, развој и спровођење 
система финансијског управљања и контроле у складу са 
Законом о финансирању институција и Приручником за 
финансијско управљање и контролу у институцијама БиХ? 

 
 
 

НЕ 

 
Извршена је 
функционална анализа 
која је између осталог 
укључила и степен 
одговорности за  
финансијско управљање. 
Измјене Правилника ће 
бити настављене у 
наредном периоду 
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5) Да ли је ажуриран правилник о унутрашњој организацији 
институције у смислу дефинисања обавеза руководиоца 

на свим нивоима за утврђивање ризика и управљање 
ризицима из њихове надлежности у складу са 
Приручником за финансијско управљање и контролу у 

институцијама БиХ и Смјерницама за спровођење процеса 
управљања ризицима у институцијама БиХ? 

 
 
 
 

НЕ 

 
Извршена је 
функционална анализа 
која је између осталог 
укључила и степен ризика 
у обављању надлежних 
послова и задатака. 
Измјене Правилника ће 
бити настављене у 
наредном периоду 

6) Да ли су јасно дефинисана овлаштења и одговорности за 
реализацију утврђених циљева 
програма/пројеката/активности и на који начин? 

 
 
На нивоу 
буџетских 
програма ДА 

 
 
 

Концепт и процедуре СППБИ 
прописује улогу и 
надлежности руководилаца 
буџетских програма, а 
Одлуком број: 12-16-1-
1353/09 од 24.03.2009. 
године именовани 
руководиоци  буџетских 
програма. 

 
 
 
 

7) Да ли је у правилнику о унутрашњој организацији 
измијењена улога организационе једнице за финансије у 
смислу вршења координационе и савјетодавне улоге у 
складу са Приручником за финансијско управљање и 
контролу у институцијама БиХ? 

 
 
 

НЕ 

 
Измјене Правилника ће 
бити настављене у 
наредном периоду, мада 
и у важећем је 
диференцирана 
надлежност Сектора за 
финансије и буџет и 
Јединице за интгерну 
ревизију  

8) Навести број запослених у организационој јединици за 
финансије и број запослених предвиђен правилником о 
унутрашњој организацији институције.  

 
125 (ЗШ) плус 

сектор за 
финасије и 

буџет  
 

38 

 
 
 
 

 
 

43 

 
Број запослених наведен 
у колони 3 је број лица 
која обављају 
финансијске послове у 
ЗШ ОС БиХ и потчињеним 
командама и јединицама 
ОС БиХ, у другом реду 
број се односи на Сектор 
за финансије и буџет МО 

9) Да ли су свим запосленим делегирани задаци за 
финансијско управљање и контролу и на који начин?  

 
ДА 

 
 

   У складу са Правилником 
о унутрашњој 
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организацији и 
систематизацији радних 
мјеста број:04-03-4045/06 
од 28.07.2006.године и 
другим подзаконским 
прописима 

10) Да ли свако радно мјесто има детаљан опис послова, 
овлаштења  и одговорности?  

 
 

ДА 

 
 

 
Правилнико о унутрашњој 
организацији МО БиХ, број: 
04-02-4045/06 од 
28.07.2006., 
Административни СОП-ови, 
 

 Ове регулативе 
успостављају, 
одговорности и функције 
у ЗШ ОС БиХ и 
потчињеним командама 
и јединицама. За сваку 
команду и јединицу 
постоји Административни 
СОП. 

11) Да ли је у институцији задужена организациона јединица, 
односно лице одговорно за комуникацију са Централном 
хармонизацијском јединицом МФиТ БИХ за питања из 
области финансијског управљања и контроле? 

  
 

 
 
 

 
 

 
НЕ 

  У току је доношење 
Одлука да Сектор за 
финансије и буџет и у 
оквиру тог Сектора 
именоват ће се лице  за  
успоставу финансијског 
управљања и контроле и 
то лице ће бити задужено 
да сарађује са ЦХЈ. 
 

12) Да ли је успостављен начин размјене информација међу 
запосленима (од вишег нивоа према нижем нивоу, од 
нижег нивоа према вишем нивоу)? 

  
 
 
 
 

ДА 

  Правилник о унутрашњој 
организацији МО БиХ, број: 
04-02-4045/06 од 
28.07.2006. 
На основу Упутства о 
програмирању и планирању 
рада и извјештавању о раду 
у МО БиХ и ОС БиХ, у 
поступку израде годишњег 
Програма рада МО БиХ 
израђује се План 
координације на нивоу МО 
БиХ. 
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Координација и размјена 
информација видљива из 
записника са састанака 
кординацијеи радно-
консултативних састанака у 
МО БиХ. 

13) Да ли се у поступку припреме програмског буџета именују 
руководиоци буџетских програма који имају овлаштења 
за управљање буџетским средствима која су им одобрена 
за реализацију програма из њихове надлежности? 

 
 

 
ДА 

  Концепт и процедуре СППБИ 
прописује улогу и 
надлежности руководилаца 
буџетских програма, а 
Одлуком број: 12-16-1-
1353/09 од 24.03.2009. 
године именовани 
руководиоци  буџетских 
програма. 

  

14) Да ли руководиоци програма израђују извјештаје о 
реализацији циљева, програма, пројеката? 

 
 Дјелимично, 
о програмима 
у сарадњи са 
Сектором за 
финансије и 

буџет 
 
 
 

    Извјештавање о 
реализацији набавки, јер 
није успостављена 
адекватна информатичка 
подршка која би 
омогућила праћење 
плаћања извјештавање о 
извршењу буџета на 
нижим нивоима  

15) Да ли су од стране највишег руководства институције 
успостављене линије извјештавања о реализацији циљева 
и извршењу буџета (остварени циљеви, утрошена 
буџетска средства, остварени приходи, створене 
обавезе и сл.)? 

  
 

ДА, 
извјештавање 

о буџету 
 

   Интерни документ Концепт 
и процедуре СППБИ – Одбор 
за средства одбране кроз 
писмене извјештаје  и 
прописано периодично 
финансијско извјештавање  

  

16) Да ли је у претходној години ажурирана организациона 
структура институције како би одражавала промјене 
регулативе и циљева институције? 

 
НЕ 

      

17) Да ли је успостављено делегирање/ пренос овлаштења и 
одговорности за поједине послове на друге запослене? 

ДА      Дефинисано одлуком о 
овлаштењима за 
потписивање аката МО 

Е) Управљање људским ресурсима (план рада и праћење успјешности остварених резултата запослених) 
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1) Да ли је у институцији успостављена организациона 
јединица за људске ресурсе?  

 
ДА 

    
Књиге личне формације  
 

 Све јединице до ранга 
бригаде имају прописане 
књиге личне формације 
одобрене од стране МО 
БиХ 

2) Да ли се у институцији сачињавају планови стручног 
усавршавања и обучавања запослених? 

 
 

ДА 

 
Смјернице Начелника ЗШ ОС 
БиХ за обуку ОС БиХ у 
2016.години 
16-05-03-3-1351-3/15 од 
01.07.2015. 
 

 
 

3) Да ли се води евиденција присуства обукама по 
запосленом? 

  
ДА 

  Правилник о управљању 
персоналном евиденцијом 
број: 13-02-3-1633/10 од 
01.04.2010. године, 
Персонални картон  

Електронска база 
података за сваког 
припадника ОС БиХ 

4) Да ли се запосленици упућују на обуку везану за 
финансијско управљање и контролу укључујући обуку из 
области: 

  
ДА 

   Укупно 10 (десет)   

а) средњорочно планирање ДА       

б) припреме и израде буџета ДА       

ц) управљање ризицима  
ДА 

    Обука из ове области би 
морала бити много 
конкретнија и посјећенија 
од најодговорнијих у 
институцији  

д) набавки и уговарања   
 
 
 
 

ДА 

  2 семинара у организацији 
Агенције за јавне набавке 
БиХ, 5 семинара у 
организацији ЦИДС (Центер 
фор интегритy ин Дефенце 
сецтор) Краљевине 
Норвешке обучено око 200 
особа, 2 курса из области 
стандардизације ИСО 9001, 
14000, ХАЦЦП, у 
организацији ЦИДС, обучено 
до 100 особа 
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е) рачуноводствених система ДА       

ф) неправилности и превара НЕ       

5) Да ли је информација о присуству обукама сваког 
запосленог саставни дио неког од извјештаја који се 
доставља руководиоцу институције? 

 
ДА 

 
Годишњи извјештај о раду, 
Сектора за управљање 
персоналом 

 

6) Да ли институција обезбјеђује подстицајне мјере и 
награде за изузетан учинак запослених? 

 
 
 

ДА 

 
Правилник о наградама и 
похвалама у МО и ОС БиХ, 
број:13-02-3-1631/10 од 
01.04.2010. и Правилник о 
новчаној награди 
запосленим у МО и ОС БиХ, 
број: 10-02-3-4270/10 од 
29.09.2010. године.  

 

7) Да ли институција објезбјеђује дисциплинске мјере и 
корективне активности у случају лошег учинка 
запосленог? 

 
ДА 

      

ИИ УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 

1) Да ли институција утврђује ризике који могу да утичу на 
реализацију: 

      Капитални пројекти, 
закључци Стручног 
колегија и референтне 
анализе 

а) средњорочних циљева ДА       

б) циљева програма/пројеката/активности ДА       

ц) циљева садржаних у годишњем програму рада ДА       

д) циљеве кључних пословних процеса? ДА 
   

2) Да ли институција процјењује вјероватноћу и утицај за 
утврђене ризике? 

 
 
 

ДА 

     Одговорна особа 
именована од стране 
руководиоца институције 
је предочила екстерној 
ревизији  попуњене 
обрасце (Прилог 4-1; 4-
2;5-1; 5-2) и то је полазна 
основа  за дефинисанје 
евидентирање и 
управљање ризицима и у 
тим активностима је 
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суштина финансијског 
управљања и кнтроле    

 

3) Да ли институција наводи ризике у писаној форми и у којим 
су документима садржани:  

 
 

ДА 

 
  Организационе цјелине 

воде регистар ризика и то 
се види из образаца који 
су достављени 
одговорном лицу за 
финансијско управљање и 
контролу.   

а) у планским документима 
 (стратешким документима/вишегодишњим капиталним 
инвестиционим програмима/ годишњим програмима 
рада)? 

 
ДА 

 
  

 

б) образац за утврђивање и процјену ризика? ДА 
 

  

ц) у регистрима ризика успостављеним у складу са 
Смјерницама за спровођење  процеса управљања 
ризицима у институцијама БиХ? 

 
ДА 

 

 
  

4) Да ли се регистар ризика ажурира најмање једном 
годишње? 

 
 

ДА 

 
 
 

  Још увијек регистар 
ризика се води по 
организационим 
цјелинама и у току  је 
успостављање 
јединственог регистра 

5) Да ли је успостављен систем извјештавања о 
најзначајнијим ризицима? 

 
 

НЕ   Активност у току  

6) Да ли је задужено лице које ће бити одговорно за 
координацију активности у успостављању процеса 
управљања ризицима? 

 
 

 
НЕ 

 

  Акионим планом 
дефинисано задужење 
лица за ФУиК 

7) Да ли су задужена лица  која ће бити одговорна за 
прикупљање информација о ризицима по појединим 
организационим јединицама? 

 
 

 
НЕ 

  Акционим планом 
дефинисано да ће се 
одредити лица која ће 
прикупљати информације 
о ризицима по секторима. 
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8) Да ли је институција донијела стратегију управљања 
ризицима? 

 
 

НЕ 
   У току је израда 

Стратегије управљања 
ризицима на којој ради 
Савјет за  успоставу 
финансијског управљања 
и контроле. 

9) Да ли се у стратегији управљања ризицима прате промјене 
у интерном и екстерном окружењу укључујући ризике од 
преваре и корупције? 

 
 

ДА 

 
   Свакако да ће се у 

стратегији управљања 
ризицима препознати 
начин управљања 
ризицима од преваре и 
корупције 

ИИИ КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ 

А) Политике и процедуре  
  

    

1) Да ли имате писане интерне процедуре (правилнике, 
упутства, инструкције, смјернице) које у складу са 
законском регулативом детаљније уређују сљедеће 
процесе: 

  
    

а) процес израде и реализације средњорочног плана  ДА 
 

    

б) процес израде и извршења буџета  
ДА 
ДА 

 
Упутство о планирању 
логистичких потреба и 
набавки у МО и ОС БиХ број: 
11-02-3-3617/15  
Интерни документ Концепт и 
процедуре СППБИ 

  

ц) процес евиденције пословних догађаја и трансакција   
 

ДА 

 
Одлука о стандардним 
оперативним процедурама 
стварања обавеза и уноса 
података путем ИСФУ у 
Главну књигу Трезора број: 
12-16-1-3808/13 од 
23.10.2016.године; 

  

д) процес набавки и уговарања  ДА 
 

 Упутство о планирању 
логистичких потреба и 
набавки у МО и ОС БиХ 11-
02-3-3617/15; 
Инструкција за реализацију 
Уговора за набавку роба, 
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услуга и радова у МО и О 
БиХ број: 11-03-26-3924/15 

е) процес управљања имовином (материјалном и 
нематеријалном) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДА 

 
 - Правилник о финансијском 
и материјалном пословању у 
МО и ОС БиХ  број: 12-02-3-
3954/16 од 
29.09.2016.године; 
-Упутство о књиговодству и 
евиденцији у МО и ОС БиХ 
број:12-16-4-3679/11 од  
07.09.2011.године 
- Одлука о надлежностима 
МФЦ за доношење рјешења 
за расходовање 
материјалних средстава у 
МО, јединицама и 
командама ОС БиХ број: 12-
16-4-4337/16 од 
25.10.2016.године, 
- Одлука о одређивању 
степена МФЦ МО, 
јединицама и командама ОС 
БиХ број: 12-16-1-4345/16 од 
24.10.2016.године 
- Правилник о поступку за 
накнаду материјалне штете 
војних лица на служби у МО 
и ОС БиХ број: 12-02-3-
1191/12 од 
09.03.2012.године 
- Упутство о растуру, калу, 
квару, губљењу и лому 
материјалних средстава 
број: 12-02—2-1190/12 од 
09.3.2012.године 
- Упутство о попису-
инвентарисању у МО и ОС 
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БиХ број: 12-02-1178/12 од 
09.03.2012.године 

ф) процес наплате сопствених прихода    
 

ДА 
 

 
-Правилник о финансијском 
и материјалном пословању у 
МО и ОС БиХ  број: 12-02-3-
3954/16 од 
29.09.2016.године; 
 

 

г) процес поврата неоправдано утрошених или погрешно 
исплаћених буџетских средстава? 

 
ДА 

 
 Према инструкцијама МФТ 
БиХ,  
- Правилник о ФМП број: 12-
02-3-3984/16 од 
29.09.2016.године 

  

х) процес пословне коресподенције, чување и архивирање 
документације 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДА 

 
- Правилник о бази војно-
обавјештајних података 08-
02-3-4651-53/13 
-Упутство о начину вршења 
канцеларијског пословања у 
институцијама БиХ СЛ ГЛ БиХ 
30/15; 
-Одлука о канцеларијском 
пословању у институцијама 
БиХ СЛ ГЛ БиХ 74/14 
-Правилник о начину и 
облику ознака тајности 
података, те физичким, 
организацијским, техничким 
мјерама и поступцима за 
чување тајних података 
-Правилник о преузимању 
архивске грађе у архив БиХ 
-Правилник о заштити и 
чувању архивске грађе у 
Архиву БиХ и регитртурске 
грађе у институцијама БиХ 
СЛ ГЛ БиХ 10/03 
-Упутство о Архивској књизи, 
чувању регистратурске и 
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архивске грађе, одабирању 
архивске грађе и предаји 
архивске грађе између 
министарстава, служби, 
институција и других тјела 
ВМ БиХ и Архива БиХ СЛ ГЛ 
БиХ 16/06 

и) процес за спречавање и откривање неправилности и 
превара 

 
 
 
 
 

ДА 

 
Упутсво за рад ГИ МО и 
инспектора у ОС БиХ број: 
04-02-4046/2006 од 
28.07.2006.године и његова 
измјена и допуна број: 05-
03-32-1-44/10 од 
12.04.2010.године, 
Одлуука о процедурама и 

надлежностима за 

рјешавање пријава о 

неправилностима 

запримљеним путем 

отвореног електронског 

канала број: 08-04-2-3975/13 

од 11.10.2013.године 

  

ј) процес вођења и чувања персоналних досијеа  
ДА 

 
Правилник о управљању 
персоналном евиденцијом 
број: 13-02-3-1633/10 од 
01.04.2010. године.   

 

к) процес руковања печатима ДА 
   

л) процес заштите личних података  
ДА 

 
План сигурности личних 
података у МО и ОС БиХ, 
број: 10-02-2-1397/13 од 
25.03.2013. године 

 

м) подстицајне мјере и награде запосленим за изузетан 
учинак у раду 

 
 
 

ДА 

 
Правилник о наградам и 
похвалама и награда у МО и 
ОС БИХ, број: 13-02-3-
1631/10 од 01.04.2010. и 
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Правилник о новчаној 
награди запослених у МО и 
ОС БиХ, број: 10-02-3-
4270/10 од 29.09.2010. 
године 

2) Да ли су у писаним процедурама јасно дефинисана 
овлаштења, одговорности, рокови и контролни механизми 
за сваку активност? 

 
ДА 

   

3) Да ли постоји лице или организациона јединица у 
институцији којој запослени могу пријавити неправилности 
и преваре? 

 
ДА 

 
  Генерални инспекторат; 

Сектор за обавјештајно-
сигурносне послове; 

4) Да ли ажурирате интерне процедуре и колико често? ДА 
 

Годишње 
инструкције/смијернице 

 По потреби 

5) Да ли су сви запослени упознати са процедурама? ДА 
 

  Прописи објављени на 
интранет страници 

Б) Раздвајање дужности  
  

    

1) Да ли је обезбијеђена примјена начела раздвајања 
дужности, односно да ли је обезбијеђено да исто лице не 
обавља послове планирања, набавки и уговарања, 
рачуноводствене евиденције, плаћања  и контроле?  

 
ДА 

 
  Правилник о унутрашњој 

организацији и 
систематизацији број:04-
02-4045/06 од 
28.07.2006.године 
 

2) Да ли је обезбијеђена примјена начела раздвајања 
дужности у ИТ системима да би се обезбиједило да исто 
лице не врши све фазе ИТ операција (нпр. инсталирања 
софтвера, програмирање, тестирање, одржавање)? 

 
 

НЕ 

 
 

    
Због ниске попуњености 
Сектора К4УИ, који је 
надлежан за ИТ, нисмо у 
могућности увјек 
примјену овог начела 

3) Да ли мање институције (<30 запослених) предузимају 
додатне контролне мјере да обезбиједе раздвајање 
дужности? 

  
    

Ц) Документовање и евидентирање финансијских и других 
трансакција  

  
    

1) Да ли је поступак спровођења претходних (еx-анте) 
контрола документован? 

ДА  
 

Правилник о ФМП број: 12-
02-3-3954/16 од 
29.09.2016.године 
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2) Да ли је поступак спровођења накнадних контрола 
документован? 

 
 

ДА 

 
Одлука о стандардним 
оперативним процедурама 
стварања обавеза и уноса 
података путем ИСФУ у 
Главну књигу Трезора број: 
12-16-1-3808/13 од 
23.10.2016.године 

  

3) Да ли документација омогућава праћење сваке 
финанасијске и нефинансијске трансакције од почетка до 
краја (ревизорски траг)?  

 
Да, 

Кроз Главну 
књигу 

 
    

Д) Заштита ресурса/имовине 
  

    

1) Да ли је обезбијеђено да само овлаштена лица имају право 
приступа материјалним, финансијским и другим 
ресурсима? 

 
ДА 

 
Правилник о ФМП број: 12-
02-3-3954/16 од 
29.09.2016.године 
СОП о начину вођења, 
ажурирања и кориштења 
персоналне евиденције, 
број: 16-08-02-3-170-1/15 од 
16.01.2015  

  

2) Да ли су сва стална средства евидентирана у помоћној и 
главној књизи (Модул дуготрајне имовине)? 

 
ДА 

 
  
Помоћна књига Трезора 

  

3) Да ли се врши попис имовине у смислу усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем?  

 
ДА 

 
 Одлука о поису средстава 
МО и ОС БиХ 12-16-4-
4318/16 

  

4) Да ли се врши ванредан попис имовине?  
 

ДА 

 
 Одлука број: 12-16-4-
3161/16 од 
20.07.2016.године, 
Одлука број: 12-16-4-3161-
1/16 од 20.07.2016.године. 
 

  

5) Да ли се спроводе накнадне контроле намјенске потрошње 
додијељених и исплаћених буџетских средстава (нпр. 
контроле за исплаћене грантове)? 

 
 

 
НЕ 

  Само када се ради о 
гранту перспектива 
програм 

6) Да ли је поступак спровођења накнадних контрола 
намјенске потрошње исплаћених буџетских средстава: 
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а) дио редовног пословања за то задужених организационих 
јединица у вашој  институцији 

    

б) ад- хоц задатак у случајевима када постоји сумња или 
пријава о могућим неправилностима у кориштењу 
буџетских средстава)? 

  
    

 

7) Да ли су успостављене контроле како би се спријечиле:         
 

а) неовлаштене измјене у постојећем софтверу   
 
 
 

ДА 

   Корисници који раде на 
корисничким рачунарским 
станицама, те корисници 
сервиса и алата који се 
омогућавају путем сервера 
немају администраторске 
пасворде. 

 

б) губитак и разоткривање података ДА    Успостављени су потребни 
сигурносни механизми у ову 
сврху 

 

ц) спољашње пријетње (као што су вируси) ДА   Механизми заштите у ову 
сврху успостављени су 
централно на нивоу мреже. 

 

д) неовлаштени физички приступ (опреме и инсталација) ДА   Проводе се физичке мјере у 
зависности од степена 
повјерљивости података 
који се процесирају у 
одређеном систему. 

 

8) Да ли сте донијели Дисастер Рецоверy План (ИТ опрема, 
бацк-уп) и процедуре које ће обезбиједити да у случају да 
дође до неочекиваних догађаја, кључне операције се 
настављају без прекида, а кључни подаци су заштићени? 

  
 

ДА 

  
 

 - Политика резервних копија 
и поврата података у 
системима К4УИ (ИТ 
системи) у МО и ОС БиХ и 
рад система у 
непредвиђеним ситуацијама 
(број: 09-03-20-1465/10 од 
25.03.2010.) 
- Правилник резервних 
копија и поврата података у 
системима К4УИ (ИТ 
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системи) у МО и ОС БиХ и 
рад система у 
непредвиђеним ситуацијама 
(број: 09-03-20-2010/10 од 
13.05.2010.) 

ИВ ИНФОРМАЦИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ 

1) Да ли су кључни пословни процеси унутар организационих 
јединица документовани-попис пословних процеса? 

 
 
 
 
 
 

ДА 

 
 
 
 
 
 
 

У МО БиХ реализује се 
Пројекат успоставе 
електронске подршке 
пословним процесима на 
бази ОРАЦЛЕ Wеб Центер 
Цонтент, а по уговора  број: 
11-03-26-3385-27/14 од 
23.12.2014.године, 
закљученог између 
Министарства одбране 
Босне и Херцеговине и 
предузећа Инфо студио 
д.о.о. Сарајево. О овоме 
постоји документација у 
Сектору К4УИ 

Већина организационих 
јединица МО извршила је 
попис пословних процеса, 
у 2017.години планира се 
завршетак активности МО 
и обављање истих у ЗШ 
ОС БиХ у складу са 
Акционим планом за 
успоставу и развој ФУиК;  

2) Да ли је израђена књига/мапа кључних пословних 
процеса? 

  
 
 
 
 
 

ДА 
 

  
 

 

 У оквиру реализације 
Пројекта успоставе 
електронске подршке 
пословним процесима на 
бази ОРАЦЛЕ Wеб Центер 
Цонтент снимљени су и 
документовани пословни 
процеси: ДМС, јавне 
набавке, Планирање 
потреба, Планирање и 
реализација буџета, 
Плаћање фактура, Службена 
путовања, Електронска 
подршка  сједницама и 
састанцима. 

Већина организационих 
јединица МО израдила је 
мапу пословних процеса, 
у 2017.години планира се 
завршетак активности МО 
и обављање истих у ЗШ 
ОС БиХ у складу са 
Акционим планом за 
успоставу и развој ФУиК; 



26 

 

О овоме постоји 
документација у Сектору 
К4УИ 

3) Да ли сте донијели ИТ безбједносне политике, процедуре, 
упутства? 

  
 

 
 
 
 
 

ДА 

  СОП заштите повјерљивости 
података у комуникацијско-
информатичком систему ОС 

БИХ  
број 16-10-03-20-164-10/16 

20.04.2016. Политика 
резервних копија и поврата 
података у системима К4УИ 
(ИТ системи) у МО и ОС БиХ 
и рад система у 
непредвиђеним ситуацијама 
(број: 09-03-20-1465/10 од 
25.03.2010.) 
- Правилник резервних 
копија и поврата података у 
системима К4УИ (ИТ 
системи) у МО и ОС БиХ и 
рад система у 
непредвиђеним ситуацијама 
(број: 09-03-20-2010/10 од 
13.05.2010.) 
- Политика заштите тајних 
информација у 
комуникациским, 
информационим  и другим 
електронским системима у 
МО и ОС БиХ (број: 09-03-20-
2579/09 од 01.06.2009.) 
- Политика размјене тајних 
информација у 
електронском формату у МО 
и ОС БиХ (број: 09-03-20-
2580/09 од 01.06.2009.) 
- Политика информационих 
мрежа у МО и ОС БиХ за 
информације без 
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додјељеног степена тајности 
(број: 09-03-20-2997/09 од 
25.06.2009.) 

4) Да ли и колико често се сачињавају извјештаји за 
руководство о: 

        

а)  извршењу буџета  
 

ДА 

   Прописано периодично 
извјештавање (квартално и 
годишње)  и по потреби 
(састанци Одбора за 
средства одбране) 

  

б) расположивим средствима  
 

ДА 

  Прописано периодично 
извјештавање (квартално и 
годишње) и по потреби 
(састанци Одбора за 
средства одбране) 

  

ц) обавезама  
ДА 

  Прописано периодично 
извјештавање (квартално и 
годишње) и по потреби 
(састанци Одбора за 
средства одбране) 

  

д) потраживањима   
ДА 

   Прописано периодично 
извјештавање (квартално и 
годишње) и по потреби 
(састанци Одбора за 
средства одбране) 

 

5) Да ли организационе јединице добијају информације о 
одобреним буџетским средствима за реализацију 
програма/пројеката/активности за које су надлежне? 

  
ДА 

 

  Одобрени буџет се достави 
свим организационим 
јединицама  

  

6) Да ли се у рачуноводственом систему прате 
трошкови/извори финансирања по:  

         
 
     

а) програмима ДА 
 

  У припреми је  увођење у 
примјену модула за 

б) пројектима   
ДА 

 
 

 Отворене посебне шифре планирање буџета и КУФ 
који би требао омогућити 

ц) активностима   НЕ   Праћење по свим 
елементима и у фази  
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д) организационим јединицама?   НЕ   планирања и извршења 

7) Да ли имате централизовану евиденцију свих потписаних 
уговора и уговорних обавеза и да ли је иста подржана 
информационим системом, односно намјенским 
апликацијама? 

   
 

НЕ 

Подаци о потписаним 
уговорима и уговорним 
обавезама се прате у 
одговарајућим табелама. До 
сада није постојао 
одговарајући 
Информациони систем. 
Тренутно је у МО и ОС БиХ у 
току имплементација ДМС-а 
који би кроз одговарајуће 
модуле требао да омогући 
евиденцију свих потписаних 
уговора, издавање 
наруџбеница, евиденцију 
улазних фактура, њихово 
увезивање и праћење 
реализације. 

  

8) Да ли су пословни системи (финансије, набавка и 
уговарање, управљање имовином, праћење капиталних 
пројеката, материјалне евиденције, кадрови и сл.) у 
довољној мјери подржани ИТ системима? 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тренутно НЕ 

 
 

 Пословни системи набавка и 
уговарање нису у довољној 
мјери подржани ИТ 
системима. Дио процеса ће 
се аутоматизовати кроз 
имплементацију горе 
поменутих модула у оквиру 
ДМС-а. За остали дио 
процеса врше се припреме 
како би се могло приступити 
њиховој аутоматизацији у 
неком наредном периоду.- 
Политика резервних копија и 
поврата података у 
системима К4УИ (ИТ 
системи) у МО и ОС БиХ и 
рад система у 
непредвиђеним ситуацијама 
(број: 09-03-20-1465/10 од 
25.03.2010.) 

У припреми је увођење у 
примјену модула за 
планирање буџета и КУФ 
који би требао омогућити 
праћење по свим 
елементима и у фази 
планирања и извршења. 
 
 1. У току је 
имплементација 
модерних рјешења на 
савременим софтверским 
платформама за:  
-Управљање људским 
ресурсима у МО и ОС БиХ;  
 -Обрачун и исплату плата 
и накнада за све 
припаднике МО и ОС БиХ. 
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- Правилник резервних 
копија и поврата података у 
системима К4УИ (ИТ 
системи) у МО и ОС БиХ и 
рад система у 
непредвиђеним ситуацијама 
(број: 09-03-20-2010/10 од 
13.05.2010.) 
- Политика заштите тајних 
информација у 
комуникациским, 
информационим  и другим 
електронским системима у 
МО и ОС БиХ (број: 09-03-20-
2579/09 од 01.06.2009.) 
- Политика размјене тајних 
информација у 
електронском формату у МО 
и ОС БиХ (број: 09-03-20-
2580/09 од 01.06.2009.) 
- Политика информацвионих 
мрежа у МО и ОС БиХ за 
информације без 
додјељеног степена тајности 
(број: 09-03-20-2997/09 од 
25.06.2009.) 

2. У МО БиХ реализује се 
Пројекат успоставе 
електронске подршке 
пословним процесима на 
бази ОРАЦЛЕ Wеб Центер 
Цонтент, а по уговору  
број: 11-03-26-3385-27/14 
од 23.12.2014.године, 
закљученог између 
Министарства одбране 
Босне и Херцеговине и 
предузећа Инфо студио 
д.о.о. Сарајево. Овим 
пројектом ће бити 
подржани пословни 
процеси: ДМС, јавне 
набавке, Планирање 
потреба, Планирање и 
реализација буџета, 
Плаћање фактура, 
Службена путовања, 
Електронска подршка  
сједницама и састанцима. 

9) Да ли су ИТ системи који подржавају одређене процесе 
међусобно интегрисани? 

    
 
 
 
 
 

НЕ 
 
 

   
Постојећи ИТ системи за 
управљање људским 
ресурсима, обрачун и 
исплату плата, планирање 
логистичких потреба нису 
интегрисани. 
Пословни процеси за које 
је имплементација  ИТ 
подршке започета у 2016. 
години ће бити 
међусобно интегрирани. 
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10) Да ли је осигурана транспарентност података (кључни 
документи објављени на wеб страници)? 

 
ДА 

 
 

Кључни документи се 
објављују на wеб страници 
МО БиХ. 

 
 

В ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЈЕНА СИСТЕМА 

1) Да ли је од стране највишег руководства успостављен 
систем  сталног праћења и извјештавања који им 
омогућава добијање редовних извјештаја о 
функционисању система финансијског управљања и 
контрола за који су одговорни? 

  
 

ДА 

  
 

 

  Акционим планом за 
успоставу и развој ФУиК 
дефинисана је активност  
Извјештавања о систему 
ФУиК.  

2) Да ли је у претходној години вршена интерна ревизија у 
институцији? 

 
 
 
 

ДА 

 
 

 
Извјештаји интерне ревизије 

Кроз извјештаје Интерне 
ревизије дате су 
препоруке којима се 
поспјешује дјеловање 
постојећих и сугерира 
увођење додатних 
интерних контрола за 
поједине процесе гдје су 
идентификовани ризици 
због неадекватног или 
непостојећег дјеловања 
интерних контрола.  

3) Колико је препорука везаних за функционисање система 
интерних контрола дато у извјештајима интерне ревизије 
за извјештајни период? 

   
 
 
 
 
 
 
 

ДА 

   
 
 
 
Извјештај о ревизији система 
функционисања 
финансијског управљања и 
контроле бр.15-16-1-137-
161/15 од јануара 2016. 
Докуменар акт бр.15-сл-
12/16 од 03.02.2016.г. 

Интерна ревизија је 
обавила ревизију  
увођења финансијског 
управљања и контроле о 
чему је сачињен Извјештај 
и дате су три конкретне 
препоруке. Реализација 
тих препорука је у 
смјерена на  ефикасније 
увођење ФУК. Осталим 
актима и Извјештајима су 
указивано на слабости на 
које треба ефикасније 
утицати. Утврђивањењ 
ризика је кључна ствар у 
овом процесу. 
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4) Да ли је урађен План активности за спровођење препорука 
интерне ревизије? 

 
 
 
 
 
 
 

ДА 

 
 
 
 
Образац ОБ-7 се усаглашава 
са носиоцима препорука по 
свакој ревизији и након тога 
за очекивати је конкретне 
планове који се доносе од 
стране носиоца препорука. 
Та активност још увијек није 
задовољавајућа 

Још увијек интерна 
ревизија није задовољна 
на подузимању 
конкретних активности 
након извршених 
интерних ревизија и 
достављање тих акционих 
планова из којих би се 
могле препознати 
активности на отклањању 
слабости утврђених у току 
ревизије. Сарадња са 
руководиоцем 
институције мора ђе бити 
на већем нивоу по питању 
реализације препорика. 

5) Да ли су спроводене препоруке интерне ревизије за 
претходну годину? 

    
  

НЕ 

 
Годишњи извјештај интерне 
ревизије  за 2016.годину 

 Од укупно датих 82 
препоруке кроз 20 
обавњених ревизија 
највећи дио препорука је 
у фази реализације . 

6) Да ли се прати спровођење препорука интерне ревизије?  
 
 

ДА 

 
 
 
Накнадне ревизије 

Планом за 2017.годину 
након попуне стручним 
кадром ЈИР планиране су 
накнадне ревизије како би 
имали праву слику 
реализације датих 
препорука. 

7) Колико је препорука везаних за функционисање система 
интерних контрола дато у посљедњем извјештају екстерне 
ревизије? 

 
ДА 

    
Извјештај о финансијској 
ревизији за 2015.годину и 
Писмо управи након 
обављене предходне 
ревизије за 2016.годину 

Ревизори практикују да 
дају једну или евентуално 
двије препоруке по 
питању функционисања 
система интерних 
контрола, а ревидирајући 
поједине системе и 
процесе свакако се 
дотичу и интерних 
контрола. 
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8) Да ли су спроведене све препоруке екстерне ревизије које 
се односе на интерне контроле за претходни период? 

 
 

ДА 

    
 
 
ИАП-2015 

 Рад на јачанју система 
интерних контрола је у 
континуитету и врло је 
тешко прецизно дати 
одговор јер је то процес 
који се кроз појачану 
активност мора увијек 
унапређивати 

9) Да ли се прати спровођење препорука екстерне ревизије 
које  се односе на финансијско управљање и контролу? 

   
 
 

ДА 

    
 
 
ИАП-2015 

У оквиру Интегралног 
акционог плана 
обухваћене су све дате 
препоруке од стране 
екстерне ревизије па тако 
и препоруке које се 
односе на финансијско 
управљање и контролу и о 
томе се извјештава 
Руководилац  институције 

10) Да ли се спроводе еx-пост контроле кроз поступак сталног 
праћења? 

  
 

ДА 

  
 

  Анализе реализације 
Интегралног акционог 
плана у утврђеним 
роковима праћење 
реализације и кроз 
редовно функционисање 

11) Да ли се спроводе ад-хоц контоле по налогу руководиоца 
зависно о случају? 

 
 
 

ДА 

  
 

   У зависности од 
тематског проблема врше 
се контроле путем 
посебно формираних 
тимова (примјер: 
реализација јавних 
набавки) 

12) Да ли се предузимају даље активности на основу налаза из 
сталног праћења? 

ДА  
 

    

13) Да ли у поступку самопроцјене учествују запослени из 
цијеле институције? 

ДА  
 

  

14) Да ли је донесен План активности за успостављање и развој 
система финансијског управљања и контроле у складу са 
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Закључцима Савјета министара БиХ број: 05-07-1-1290-
22/16 од 27.04.2016. године из Годишњег консолидованог 
извјештаја о систему финансијског управљања и контроле 
у институцијама БиХ за 2015. годину? 

ДА Акциони план за 
успоставу и развој ФУиК 
донијет је у јануару 
2017.године. 

15) Да ли су реализоване мјере из Плана активности за 
успостављање и развој система финансијског управљања и 
контроле за 2016. годину? 

 
 
 

НЕ 

 
Акциони план за 
успоставу и развој ФУиК 
донијет је у јануарау 
2017.године и активности 
по истом се реализују 
током 2017.године       

 
КОМЕНТАРИ И ПРИЈЕДЛОЗИ 
 

    

1)  Финансијска издвајања за питања ИТ и комуникација су недовољна и не могу да прате потребе које ОС БиХ имају по овим питањима. 

2)   

3)   

4)   

5)         

 

 
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ ПЛАНИРАЈУ ПРЕДУЗЕТИ ЗА ДАЉИ РАЗВОЈ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ ПО ЦОСО КОМПОНЕНТАМА 

И Контролно окружење 

1)  Анализа фактора за фунцкионисање контролног окружења 

2)   

3)   

ИИ Управљање ризицима 

1)  Едуцирање за препознавање и управљање ризицима 

2)  Нормативно-оперативно регулисање управљања ризицима 

3)   

ИИИ Контролне активности 

1) Активности везане за успоставу и развој ФуиК које се односе на дефинисање пословних активности тј. пословних процеса, преглед значајнијих 
ризика и њихов утицај на остварење циљева, информације о предузетим активностима односно ублажавање ризика. 

2)   
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3)   

ИВ Информације и комуникације 

1)  Унапређење пословних процеса са успостављањем ДМС 

2)  Информисање јавности о садржајима који су предмет пажње јавности 

3)  Достављање извјештаја и информација, редовних или ванредних, законодавним и другим органима власти БиХ   

В Праћење и процјена система 

1) Континуирано кроз анализе фунцкионирања система и подсистема 

2)  Утврђивање оперативних планова за отклањање недостатака 

3)   

 

ПРИЈЕДЛОГ ТЕМА ОБУКА ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ ЗА 2017. ГОДИНУ  

1)  1) Основна обука из области „Финансијско управљање и контрола“ (фебруар 2017.године) 

2)  2) Мапирање пословних процеса и процјена ризика (март 2017.године) 

3)   

4)   

5)   

 

 

 

ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА ЦЕНТРАЛНОМ ХАРМОНИЗАЦИЈСКОМ ЈЕДИНИЦОМ  МФИТ БИХ 

1)  Координцијски састанци једном у три мјесеца ради размјена информација и подршке са смјерницама у даљњем раду  

2)  Организација обука са темаским карактером који се препозна на координцијским састанцима 

3)   

4)   

5)   

 

 



35 

 

____________________________________________                                  ______________________________________ 

(Потпис лица именованог за финансијско управљање и 
контролу) 

                               (Потпис руководиоца институције и печат) 

 

 

 



36 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА ЗА САМОПРОЦЈЕНУ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ  
УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У ИНСТИТУЦИЈАМА БИХ 

 
 

И         ОПШТИ ПОДАЦИ О ИНСТИТУЦИЈИ 

У дио Упитника ОПШТИ ПОДАЦИ О ИНСТИТУЦИЈИ уписати  податке у складу са Упутством о садржају и начину 

вођења Регистра корисника Буџета институција Босне и Херцеговине („Служени гласник БиХ“, број: 52/13). 

У поље Годишњи износ буџета уписати износ буџета за 2016. годину. 

Напомињемо да је обавезно одговорити на сва питања из Упитника о самопроцјени система финансијског 

управљања и контроле за 2016. годину у складу са овим упутством, а уколико имате потребу за детаљнијим 

образложењима неког од одговора, то можете учинити уписивањем коментара у колону 6. 

ИИ          ПОСЕБНИ ПОДАЦИ 

И КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ 

A)  Етика и интегритет:  
 

1) Да ли имате посебан Кодекс понашања на нивоу институције? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите број и датум доношења Кодекса.  

2) Да ли су запослени  упознати са Кодексом државних службеника у институцијама БиХ? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите начин на који су запослени упознати са Кодексом (нпр. Кодекс је 

објављен на интернет страници институције, достављен је запосленицима, организовани су семинари и 

слично). 

3) Да ли је нека организациона јединица или запослени у институцији надлежна за надзор над 
примјеном Кодекса? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив организационе јединице, назив радног мјеста, назив, број и 

датум акта којим је то уређено. 

4)  Да ли постоје додатна интерна упутства и/или смјернице о стандардима понашања запослених? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив документа упутства/смјернице и датум доношења који то 

потврђује.   

5) Да ли постоје јасна правила (интерни акти) којима се дефинишу ситуације потенцијалних сукоба 
интереса и начин поступања? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив и датум доношења интерног акта који то потврђује.  

6) Да ли су додатним интерним процедурама регулисане мјере у  случају непоштивања Кодекса? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив интерног акта и датум доношења који то потврђује. 
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7) Да ли се Спроводе мјере у случају непоштивања Кодекса? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив, број и датум акта којим је Спроведена нека од мјера у случају 

непоштивања Кодекса. 

Б Плански приступ пословању (мисија, визија, циљеви) 

 
1) Да ли имате утврђену мисију и визију ваше институције? 

 
Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив документа у којем су садржане мисија и визија. 

2) Да ли имате утврђене средњорочне циљеве на нивоу институције? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив документа у којем су стратешки циљеви садржани (нпр. у 

средњорочном плану за трогодишњи период, у плану развојних програма и сл.) 

3) Да ли су средњорочни циљеви објављени? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите wеб страницу на којој су објављени. 

4) Да ли је усвојен средњорочни план?  
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив и број документа, референтни период и датум усвајања 

документа. 

5) Да ли су јасно дефинисане надлежности и одговорности учесника у процесу израде средњорочног 
плана:  
 

а) ако је одговор ДА, у колони 5 наведите која је то организациона јединица или радно мјесто као и назив, 
број и   датум акта којим је то утврђено; 
б) ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив, број и датум акта којим је то уређено, 
ц) ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив, број и датум акта из којег је то видљиво, 
д) ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив, број и датум акта у којем су описани утврђени ризици. 

 
6) Да ли је институција у средњорочном плану дефинисала показатеље учинка? 

 
Ако је одговор ДА, у колони 5 у наведите назив, број и датум документа који садржи показатеље учинка. 

7) Да ли се врши надзор над Спровођењем средњорочног плана? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите ко и на који начин врши надзор, као и назив, број и датум акта којим 

је регулисано спровођење надзора спровођења средњорочног плана. 

8) Да ли су циљеви буџетских програма повезани са циљевима средњорочног плана? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите на који начин су повезани (нпр. у образложењу програма наводи се 

да њихова реализација подржава остварење одређеног средњорочног циља и сл.) 
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9) Да ли све организационе јединице учествују у припреми буџета? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5  наведите на који начин достављају преглед својих потреба и којим интерним 

актом је то уређено.  

10)  Да ли имате усвојене годишње програме рада?  
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите број и датум доношења годишњег програма рада за годину на коју се 

односи извјештај. 

11) Да ли су у годишњем програму рада дефинисани циљеви које свака организациона јединица треба 
да реализује у току године? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите да ли је то уређено посебном интерном процедуром.  

12) Да ли су циљеви из годишњих програма рада повезани и усклађени са средњорочним циљевима и 
циљевима буџетских програма? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 укратко наведите на који начин су циљеви повезани (нпр. у образложењу 

годишњег програма рада, реализација циљева из плана повезује се са реализацијом неког од средњорочних 

циљева и циљева буџетских програма). 

13) Да ли су у годишњим планским документима у којима су наведени подаци о циљевима, садржани и 
подаци о процијењеним финансијским средствима потребним за реализацију утврђених циљева? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите називе планских докумената у којима су садржани подаци о 

финансијским средствима за потребе реализације циљева (нпр. у плановима развојних програма, годишњим 

плановима рада и сл ). 

14) Да ли се за реализацију програма из програмског буџета утврђују ризици? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив, број и датум акта у којем су описани утврђени ризици. 

         Ц)  Руковођење и стил управљања 

1)  Да ли се одржавају редовно састанци/колегијуми највишег нивоа управљања? 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите колико често се одржавају састанци/колегијуми 

(квартално/мјесечно/седмично) или број одржаних колегијума највишег нивоа руководства током претходне 

године. 

2) Да ли се на састанцима највише нивоа управљања расправља о: 

а)  средњорочним циљевима,  

б) реализацији програма/пројеката, те постигнутим резултатима,  

ц) кључним ризицима у пословању, 

д) извршењу буџета, 

е) успостављању и развоју система финансијског управљања и контоле? 

 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите доказ који то потврђује (нпр. из дневног реда позива на састанак је 

видљиво да се расправља о наведеном или се састављају записници са састанка које то потврђују). 
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Д)  Организациона структура, овлаштења и одговорности, систем извјештавања 

 

1) Да ли је у институцији именовано лице задужено за финансијско управљање и контролу? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите број, датум рјешења/ одлуке о именовању. 

2) Да ли је у институцији именована радна група за финансијско управљање и контролу? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите број, датум рјешења/ одлуке о именовању. 

3) Да ли су јасно утврђени задаци лица задуженог за финансијско управљање и 
контролу/радне групе за финансијско управљање и контролу и рокови за њихово 
извршавање? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите број и датум акта којим је то регулисано.  

4) Да ли је ажуриран правилник о унутрашњој организацији институције у смислу 
дефинисања обавеза руководиоца на свим нивоима за успостављање, развој и спровођење 
система финансијског управљања и контроле у складу са Законом о финансирању 
институција и Приручником за финансијско управљање и контролу у институцијама БиХ? 
 

Ако је одговор ДА, у колону 5 наведите број и датум измјена правилника о унутрашњој организацији 

институције у дијелу  који се односи на ово питање.  

5) Да ли је ажуриран правилник о унутрашњој организацији институције у смислу 
дефинисања обавеза руководиоца на свим нивоима за утврђивање ризика и управљање 
ризицима из њихове надлежности у складу са Приручником за финансијско управљање и 
контролу у институцијама БиХ и Смјерницама за спровођење процеса управљања 
ризицима у институцијама БиХ? 
 

Ако је одговор ДА, у колону 5 наведите број и датум измјена правилника о унутрашњој организацији 

институције у дијелу  које се односи на ово питање.  

6) Да ли су јасно дефинисана овлаштења и одговорности за реализацију утврђених циљева 
програма/пројеката/активности и на који начин? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите кроз које интерне акте су дефинисана овлаштења и одговорности  за 

реализацију програма, пројеката, активности и сл. 

7) Да ли је у правилнику о унутрашњој организацији измијењена улога  организационе једнице 
за финансије у смислу вршења координационе и савјетодавне улоге у складу са 
Приручником за финансијско управљање и контролу у институцијама БиХ? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите опис послова организационих јединица за финансије везаних за 

координациону улогу у примјени и развоју финансијског управљања и контроле који су садржани у описима 

послова у актима о унутрашњој организацији институције. 
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8) Навести број запослених у организационој јединици за финансије и број запослених предвиђен 
правилником о унутрашњој организацији институције. 
 

Број запослених у организационој јединици за финансије наведите у колону 3, а број запослених предвиђен 

правилником о унутрашњој организацији институције у колону 4.  

9) Да ли су свим запосленим делегирани задаци за финансијско управљање и контролу и на који начин? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив, број и датум документа који то потврђује.  

10) Да ли свако радно мјесто има детаљан опис послова, овлаштења и одговорности? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив, број и датум документа који то потврђује. 

11) Да ли је у институцији задужена организациона јединица, односно лице одговорно за комуникацију 
са Централном хармонизацијском јединицом МФиТ БиХ за питања из области финансијског 
управљања и контроле? 

 

Ако је одговор ДА, навести назив организационе јединице/ радног мјеста запосленог или име и презиме 

запосленог. 

12) Да ли су успостављени начин размјене информација међу запосленима (од вишег нивоа према 
нижем нивоу, од нижег нивоа према вишем нивоу)? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив интерног акта који то регулише. 

13) Да ли се у поступку припреме програмског буџета именују руководиоци буџетских програма који 
имају овлаштења за управљање буџетским средствима која су им одобрена за реализацију 
програма из њихове надлежности? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив, број и датум интерног акта – одлуке о именовању руководиоца 

буџетских програма.  

14) Да ли руководиоци програма  израђују извјештаје о реализацији циљева, програма, пројеката? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите број и датум  извјештаја и период на који се односи. 

15) Да ли су од стране највишег руководства институције успостављене линије извјештавања о 
реализацији циљева и извршења буџета (остварени циљеви, утрошена буџетска средства, 
остварени приходи, створене обавезе и сл.)? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив упутства/смјернице/процедуре које дефинишу поступак 

извјештавања. 

У колони 6 укратко опишите начин извјештавања (врсте извјештаја која се припремају, структуру и садржај 

тих извјештаја, за које се периоде припремају, коме се све достављају и сл.) 

16) Да ли је у претходној години  ажурирана организациона структура институције како би 
одражавала промјене регулативе и циљева институције? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите када и из којих разлога је посљедњи пут ажурирана.  
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17) Да ли је успостављено делегирање/ пренос овлаштења и одговорности за поједине послове на 
друге запослене? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите доказ који то потврђује. 

Е)  Управљање људским ресурсима (план рада и праћење успјешности остварених резултата)  

1) Да ли је у институцији успостављена организациона јединица за људске ресурсе? 
 

Ако је одговор НЕ,  у колону 5 наведите која организациона јединица у институцији је надлежна за управљање 

људским ресурсима. 

2) Да ли се у институцији сачињавају планови стручног усавршавања и обучавања 
запослених? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив, датум и број плана обуке. 

3) Да ли се води евиденција присуства обукама по запосленом? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите број и датум акта који то потврђује. 

4) Да ли се упућују запосленици на обуку везану за финансијско управљање и контролу укључујући и 
обуку из области: 
 
а) средњорочног планирања,  
б)припреме и израде буџета,  
ц) управљања ризицима,  
д) набавки и уговарања,  
е)рачуноводствених система,  
ф)неправилности и превара? 

 
Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите број обука које су похађали запослени за сваку од наведених области. 

5) Да ли је информација о присуству обукама сваког запосленог саставни дио неког од 
извјештаја који се доставља руководиоцу институције? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив, број и датум извјештаја који то потврђују. 

6) Да ли институција обезбјеђује  подстицајне мјере и награде за изузетан учинак запослених? 
 

 Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив, број и датум интерног акта који то потврђује. 

7) Да ли институција обезбјеђује дисциплинске мјере и корективне активности у случају лошег 
учинка запосленог? 

 
Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив, број и датум интерног акта којим се то потврђује. 

ИИ  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 
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1) Да ли утврђујете  ризике који могу да утичу на реализацију: 
 
а) средњорочних циљева, 

б) циљева програма/пројеката/активности, 

ц) циљева садржаних у годишњем програму рада и 

д) циљева кључних пословних процеса? 

 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив, број и датум документа који то потврђује. 

 

2) Да ли институција процјењује вјероватноћу и утицај за утврђене ризике? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите доказ који то потврђује (нпр. у обрасцу за уврђивање и процјену 

ризика и регистрима ризика садржани су и подаци о вјероватноћи и утицају утврђених ризика). 

3) Да ли институција наводи ризике у писаној форми и у којим су документима садржани: 
а) у планским документима (стратешким документима/вишегодишњим капиталним 

инвестиционим програмима/годишњим програмима рада) 

б) образац за утврђивање и процјену ризика 

ц) у регистрима ризика успостављеним у складу са Смјерницама за спровођење  процеса управљања 

ризицима у институцијама БиХ? 

 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите називе планских докумената у којима су садржани подаци о 

ризицима, датум одлуке о формирању регистра ризика и сл.) 

 

4) Да ли се регистар ризика ажурира најмање једном годишње? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите када је посљедњи пут ажуриран.  

5) Да ли је успостављен систем извјештавања о најзначајнијим ризицима? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив извјештаја и период за који се израђује, датум или дневни ред 

колегијума на којем се расправљало о најзначајнијим ризицима. 

6) Да ли је задужено лице које ће бити одговорно за координацију активности у успостављању 
процеса управљања ризицима? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите акт којим је овлаштено лице одговорно за координацију 

успостављања процеса управљања ризицима и датум доношења одлуке. 

7) Да ли су задужена лица које ће бити одговорна за прикупљање информација о ризицима по 
појединим организационим јединицама? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите акт којим се задужују лица за прикупљање информација о ризицима 

и датум доношења акта. 

8) Да ли је институција донијела стратегију управљања ризицима? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив, број и датум Стратегије управљања ризицима. 
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9) Да ли се у стратегији управљања ризицима прате промјене у интерном и екстерном окружењу 
укључујући ризике од преваре и корупције? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите доказ који то потврђује. 

ИИИ  КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ 

A) Политике и процедуре 
 

1) Да ли имате писане интерне процедуре (правилнике, упутства, инструкције, смјернице) које у складу 
са законском регулативом детаљније уређују сљедеће процесе: 
 

а)процес  израде и реализације средњорочног плана  
б) процес израде и извршења буџета 
ц) процес евиденције пословних догађаја и трансакција 
д) процес набавки и уговарања 
е)процес управљања имовином (материјалном и нематеријалном) 
ф) процес наплате сопствених прихода 
г) процес поврата неоправдано утрошених или погрешно исплаћених буџетских средстава 
х)процес пословне коресподенције, чувања и архивирања документације 
и) процес за спречавање и откривање неправилности и преваре 
ј) процес вођења и чувања персоналних досјеа 
к) процес руковања  печатима 
л)процес заштите личних података  
м) подстицајне мјере и награде запосленим за изузетан учинак у раду  

 
 Ако је одговор ДА у колони 5 наведите назив интерних процедура 

правилника/инструкције/смјернице/упутства  и датуме доношења.  

У додатном образложењу у колони 6 потребно је навести организациону јединицу или јединице које су 

припремиле писану процедуру.  

2) Да ли су у писаним процедурама јасно дефинисана овлаштења, одговорности, рокови и контролни 
механизми за сваку активност? 
 

Ако је одговор ДА,  у колони 5 наведите укупан број процедура која садрже јасно дефинисана овлаштења, 

одговорности, рокове и контролне механизме за сваку активност. 

3) Да ли постоји лице или организациона јединица у институцији којој запослени могу да пријаве 
неправилности и преваре? 
 

Ако је одговор ДА,  у колони 5 наведите податке о интерном акту којим је то лице именовано. 

4) Да ли се ажурирају интерне процедуре и колико често?   
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите интерне процедуре које су ажуриране током претходне године. 

5) Да ли су сви запослени упознати са процедурама? 
 

Ако је одговор ДА,  у колони 5 наведите на који начин се обезбјеђује да су сви запослени упознати са 

процедурама. 
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Б) Раздвајање дужности 

 

1) Да ли је обезбијеђена примјена начела раздвајања дужности, односно да ли је обезбијеђено да исто 
лице не обавља послове планирања, набавки и уговарања, рачуноводствене евиденције, плаћања  
и контроле?  
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите називе организационих јединица у којима се обављају наведени 

послови или називе радних мјеста у чијем је опису обављање наведених послова.  

2) Да ли је обезбијеђена примјена начела раздвајања дужности у ИТ системима да би се обезбиједило 
да исто лице не врши све фазе ИТ операција (нпр. инсталирања софтвера, програмирање, 
тестирање,  одржавање)? 
 

Ако је одговор ДА,  у колони 5 наведите називе организационих јединица у којима се обављају наведени 

послови или називе радних мјеста у чијем је опису обављање наведених послова.  

3) Да ли мање институције (<30 запослених) предузимају додатне контролне мјере да обезбиједе 
раздвајање дужности? 
 

Одговор на ово питање дају само институције које имају мање од 30 запослених. Ако је одговор ДА,  наведите 

које су то мјере. 

Ц) Документовање и евидентирање финансијских и других трансакција  

1) Да ли је поступак спровођења претходних (еx-анте) контрола документован? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив, број и датум интерне процедуре којом се то потврђује. 

2) Да ли је поступак спровођења накнадних контрола документован? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив интерних процедура којима је уређен поступак спровођења 

накнадних контрола и датум/е доношења тих аката. 

3) Да ли документација омогућава праћење сваке финансијске и нефинансијске трансакције од 
почетка до краја (ревизорски траг)?  
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите број и назив интерне процедуре која то потврђује. 

Д) Заштита ресурса/имовине 

 

1)  Да ли је обезбијеђено да само овлаштена лица имају право приступа материјалним, финансијским 
и другим ресурсима? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив, број и датум интерне процедуре који то потврђује. 

2) Да ли су сва стална средства евидентирана у помоћној и главној књизи (Модул дуготрајне 
имовине)?  

 
Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите доказ који то потврђује. 
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3) Да ли се врши попис имовине у смислу усклађивања књиговодственог са стварним стањем? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите број и датум интерне процедуре која то регулише и број и датум 

записника посљедњег пописа имовине. 

4) Да ли се врши ванредан попис имовине? 
 

Ако је одговор ДА, у колини 5 наведите у којим случајевима. 

5) Да ли се спроводе накнадне контроле намјенске потрошње додијељених и исплаћених буџетских 
средстава (нпр. контроле за исплаћене грантове)? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите доказ који потврђују да су обављене накнадне контроле (назив, број 

и датум извјештаја). 

6) Да ли је поступак спровођења накнадних контрола намјенске потрошње исплаћених буџетских 
средстава: 
а) дио редовног пословања за то задужених организационих јединица у вашој  институцији 
б) ад-хоц задатак у случајевима када постоји сумња или пријава о могућим неправилностима у 
кориштењу буџетских средстава)? 

 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив организационе јединице или више њих које спроводе накнадне 

контроле намјенске потрошње буџетских средстава.  

Наведите број и датум документа који потврђује да је извршена ад- хоц накнадна контрола.  

7) Да ли су успостављене контроле како би се спријечиле: 
а) неовлаштене измјене у постојећем софтверу 
б) губитак и разоткривање података 
ц) спољашње пријетње (као што су вируси) 
д)неовлаштени физички приступ (опреме и инсталација)? 

 
Ако је одговор ДА, у колону 5 наведите назив, број и датум интерне процедуре којом је то уређено.  

8) Да ли сте донијели Дисастер Рецоверy План (ИТ опрема, бацк-уп података) и процедуре које ће 
обезбиједити да у случају да дође до неочекиваних догађаја, кључне операције се настављају без 
прекида, а кључни подаци су заштићени? 
 

Ако је одговор ДА, у колону 5 наведите интерне процедуре којима је то уређено. 

ИВ  ИНФОРМАЦИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ 

1) Да ли су кључни пословни процеси унутар организационих јединица документовани – попис 
пословних процеса? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив интерног акта који то потврђује. 

2) Да ли је израђена књига/мапа кључних пословних процеса? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив интерног акта који то потврђује. 
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3) Да ли сте донијели ИТ безбједносне политике, процедуре, упутства? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив, број и датум интерних аката који то потврђују. 

4) Да ли и колико често се сачињавају извјештаји за руководство о: 
а) извршењу буџета 
б) расположивим средствима  
ц) обавезама 
д) потраживањима? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите називе тих извјештаја и колико се често сачињавају. 

5) Да ли организационе јединице добијају информације о одобреним буџетским средствима за 
реализацију програма/пројеката/активности за које су надлежне? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите на који начин се информације достављају свим организационим 

јединицама.  

6) Да ли се  у рачуноводственом систему прате трошкови/извори финансирања по:  
а) програмима 

б) пројектима 

ц) активностима 
д) организационим јединицама? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 образложите на који начин вршите то праћење. 

7) Да ли имате централизовану евиденцију свих потписаних уговора и уговорних обавеза и да ли је 
иста подржана информационим системом, односно намјенским апликацијама? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите назив информационог програма који то подржава. 

8) Да ли су пословни системи (финансије, набавка и уговарање, управљање имовином, праћење 
капиталних пројеката, материјалне евиденције, кадрови и сл.) у довољној мјери подржани ИТ 
системима? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите који пословни системи су подржани ИТ системима. 

9) Да ли су ИТ системи који подржавају одређене процесе међусобно интегрисани? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите који су то ИТ системи међусобно интегрисани.  

10) Да ли је обезбијеђена транспарентност података (кључни документи објављени на wеб 
страници)? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите wеб страницу и укупан број објављених докумената. 

В  ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЈЕНА СИСТЕМА 
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1) Да ли је од стране највишег руководства успостављен систем сталног праћења и 
извјештавања, који им омогућава добијање редовних извјештаја о функционисању система 
финансијског управљања и контрола за који су одговорни? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите извјештаје који се припремају у вашој институцији, а односе се на 

функционисање система финансијског управљања и контрола (нпр. извјештај о утврђеним слабостима у 

системима контрола, извјештај о активностима које се планирају предузети на даљњем развоју контролних 

механизама и сл). 

2) Да ли је у претходној години вршена интерна ревизија у институцији? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите називе спроведених интерних ревизија. 

3) Колико је препорука везаних за функционисање система интерних контрола дато у 
извјештајима интерне ревизије за извјештајни период? 
 

Број препорука уписати у колону 3, а у колони 5 наведите број и датум извјештаја интерне ревизије. 

4) Да ли је урађен План активности за спровођење препорука интерне ревизије? 
 

Ако је одговор ДА, у колону 5 наведите број и датум Плана активности за спровођење препорука интерне 

ревизије. 

5) Да ли су спроведене препоруке интерне ревизије за претходну годину? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите доказ који то потврђује.  

6) Да ли се прати спровођење пропорука интерне ревизије? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите на који начин се врши праћење. 

7) Колико је препорука везаних за функционисање система интерних контрола дато у посљедњем 
извјештају екстерне ревизије? 
 

Број препорука уписати у колону 3, а у колони 5 наведите број и датум извјештаја екстерне ревизије.  

8) Да ли су спроведене све препоруке екстерне ревизије које се односе на интерне контроле за 
претходни период? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите неколико најзначајнијих побољшања система финансијског 

управљања и контрола захваљујући препорукама екстерне ревизије. 

9) Да ли се прати спровођење препорука екстерне ревизије које односе на финансијско управљање 
и контролу? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите доказ који то потврђује.  

10) Да ли се спроводе еx-пост контроле кроз поступак сталног праћења? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите број спроведених еx-пост контрола.  
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11) Да ли се спроводе ад-хоц контоле по налогу руководиоца зависно о случају? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите број ад-хоц спроведених контрола. 

12) Да ли се предузимају даљње активности на основу налаза из сталног праћења? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите које су активности предузете. 

13) Да ли у поступку самопроцјене учествују запослени из цијеле институције? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите доказ који то потврђује. 

14) Да ли је донесен План активности за успостављање и развој система финансијског 
управљања и контроле у складу са Закључцима Савјета министара БиХ број: 05-07-1-
1290-22/16 од 27.04.2016. године из Годишњег консолидованог извјештаја о систему 
финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ за 2015. годину? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите број и датум Плана активности за успостављање и развој система 

финансијског управљања и контроле. 

15) Да ли су реализоване мјере из Плана активности за успостављање и развој система 
финансијског управљања и контроле за 2016. годину? 
 

Ако је одговор ДА, у колони 5 наведите које су мјере реализоване.  

КОМЕНТАРИ И ПРИЈЕДЛОЗИ 

Уписати коментаре на питања из Упитника о самопроцјени и дати  приједлог евентуалних нових питања.   

МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ ПЛАНИРАЈУ ПРЕДУЗЕТИ ЗА ДАЉИ РАЗВОЈ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ ПО 

ЦОСО КОМПОНЕНТАМА 

Уписати планиране мјере и активности за даљи развој финансијског управљања и контроле у својој 

институцији по ЦОСО компонентама.  

ПРИЈЕДЛОГ ТЕМА ОБУКА ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ ЗА 2017. ГОДИНУ  

Навести приједлог потребних тема за обуку из финансијског управљања и контроле у 2017. години. 

ПРИЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА ЦЕНТРАЛНОМ ХАРМОНИЗАЦИЈСКОМ ЈЕДИНИЦОМ  МФИТ 

БИХ 

Навести приједлоге за унапређење сарадње са ЦХЈ МФиТ БиХ.  

 


