На основу члана 3. став (1) тачка е) Пословника о раду Координационог одбора
централних јединица за хармонизацију, Координациони одбор централних
јединица за хармонизацију на 9. сједници, одржаној 26.12.2016. године у
Бањалуци, одобрио је

ОКВИРНИ ПРОГРАМ
ОБУКЕ И ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА ЗА ЈАВНИ СЕКТОР У
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Члан 1.
(Предмет)
Оквирним програмом обуке и цертификације интерних ревизора за јавни сектор
у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Оквирни програм) утврђује се оквир за
организацију и спровођење обуке и цертификације интерних ревизора за
институције које се финансирају из јавних средстава или јавна предузећа која у
структури имају најмање 50% плус једну акцију (дионицу) државног капитала
(даље у тексту: организације у БиХ), коју појединачно спроводе, свака у оквиру
својих надлежности, Централна хармонизацијска јединица МФиТ БиХ,
Централна хармонизацијска јединица Федералног министарства финансија и
Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија Републике
Српске (у даљем тексту: Централна хармонизацијска јединица или ЦХЈ).

Члан 2.
(Сврха)
Сврха Оквирног програма јесте да Координациони одбор централних
хармонизацијских јединица (у даљем тексту: КО ЦЈХ) заједнички успостави
оквирни програм обуке и цертификације интерних ревизора, који ће даље, свака
за своје потребе, разрађивати Централне хармонизацијске јединице, како би
исти послужио као основ за међусобно признавање цертификата интерних
ревизора.
Члан 3.
(Спровођење обуке и цертификације)
Обуку и цертификацију интерних ревизора спроводиће Централне
хармонизацијске јединице, свака у оквиру својих надлежности, у складу са
законским и подзаконским прописима из области интерне ревизије, који се
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односе на организације из надлежности одређене Централне хармонизацијске
јединице и овим Оквирним програмом.

Члан 4.
(Модули обуке)
(1) Програм теоријског дијела обуке садржаваће обавезно четири модула
обуке:
a) Регулаторни оквир за интерну ревизију, који обухвата законске и
подзаконске акте из области интерне ревизије, Стандарде интерне
ревизије, Кодекс интерне ревизије и Повељу интерне ревизије;
b) Основе финансијског управљања и контроле/основе јавне интерне
контроле, који обухвата основе ФУК, компоненте интерне контроле,
COSO елементе, преглед кључних области ФУК;
c) Методологија рада интерне ревизије у јавном сектору/вршење интерне
ревизије у јавном сектору;
d) Управљање интерном ревизијом у јавном сектору.
(2) Поред модула из става (1) овог члана, Централне хармонизацијске јединице
могу, у складу са прописима којима је уређена област цертификације
интерних ревизора, за организације из своје надлежности, увести и додатне
модуле у циљу побољшања квалитета обуке.
(3) Теоретски дио обуке спроводе Централне хармонизацијске јединице, у
складу са прописима из своје надлежности којима се дефинише структура
модула, трајање и извођење обуке, а у складу са својим капацитетима и
могућностима.
Члан 5.
(Полагање испита)
(1) Испит за интерног ревизора у јавном сектору полаже се писмено и састоји
се од теста који има најмање 60 питања из модула обуке наведених у члану
4. Оквирног програма.
(2) Реализација испита из става (1) овог члана и тестирање кандидата у
надлежности је комисије коју, у складу са важећим прописима, именује ЦХЈ
или министарство финансија на приједлог ЦХЈ или КО ЦЈХ.
Члан 6.
(Практична обука)
Након положеног писменог дијела испита, кандидат за стицање цертификата
приступа вршењу практичне обуке, уколико је та обавеза утврђена прописима у
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области обуке и цертификације из надлежности Централне хармонизацијске
јединице.
Члан 7.
(Праћење и надзор обуке и цертификације)
Централне хармонизацијске јединице врше увид у процес обуке и
цертификације у циљу обезбјеђења квалитета процеса обуке и цертификације
интерних ревизора у јавном сектору.

Члан 8.
(Стицање звања и издавање цертификата)
(1) Кандидатима који су положили испит биће издат од стране надлежне
Централне хармонизацијске јединице цертификат о стеченом звању
интерног ревизора, односно овлаштеног интерног ревизора, како је то
утврђено прописима из надлежности појединачно сваке од Централних
хармонизацијских јединица и овим Оквирним програмом.
(2) Централна хармонизацијска јединица води регистар цертификата које је
издала, у складу са важећим прописима.
Члан 9.
(Евиденција и чување документације)
Централне хармонизацијске јединице ће све пријаве за полагање, податке о
кандидатима, записнике комисија и сву другу релевантну документацију
евидентирати и чувати у складу са важећим правилима о канцеларијском
пословању и роковима чувања документације.
Члан 10.
(Међусобно признавање цертификата)
Централне хармонизацијске јединице ће у својим подзаконским актима из
области интерне ревизије дефинисати међусобно признавање цертификата,
користећи Оквирни програм који одобрава КО ЦЈХ као основ за међусобно
признавање.
Члан 11.
(Примјена)
Оквирни програм примјењује се од дана одобравања на Координационом
одбору ЦЈХ.

Број: КО-12/16

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА КО ЦЈХ
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26.12.2016. године

Фатима Обхођаш
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