На основу члана 24. тачка б) Закона о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 27/08 и 32/12) и чл. 33. и 34. став (8) Програма обуке и
цертификовања интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", бр. 7/15), Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и
Херцеговине доноси
ОДЛУКУ
о начину бодовања, евидентирања и извјештавања о континуираној
професионалној едукацији интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине
Члан 1.
(Предмет)
Одлуком о начину бодовања, евидентирања и извјештавања о континуираној професионалној
едукацији интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: "Одлука"), у
циљу спровођења члана 5. став (1) тачка б) и став (2) Закона о интерној ревизији институција
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: "Закон") и одредаба Програма обуке и цертификовања
интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: "Програм"), дефинише
се начин бодовања, евидентирања и извјештавања о континуираној професионалној едукацији (у
даљем тексту: "КПЕ") интерних ревизора у институцијама БиХ.
Члан 2.
(Примјене одредаба)
Одредбе ове Одлуке примјењују се на руководиоце јединица интерне ревизије и интерне
ревизоре који врше функцију интерне ревизије у организацијама на које се примјењује Закон, а
које су обавезне успоставити интерну ревизију на начин прописан Одлуком о критеријумима за
успостављање јединица интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ", бр. 49/12) и запослене у Централној хармонизацијској јединици Министарства
финансија и трезора БиХ (у даљем тексту: "ЦХЈ") који раде на пословима успостављања и
развоја система и вршења функције интерне ревизије у институцијама БиХ (у даљем тексту:
"интерни ревизор").
Члан 3.
(Обавеза КПЕ)
(1) Интерни ревизор, како би одржао ниво своје стручности и квалитет услуга које пружа, те исте
наставио да развија и надограђује кроз усвајање нових знања, обавезан je да се
континуирано професионално едукује у складу са Програмом и овом Одлуком.
(2) ЦХЈ ће интерним ревизорима доставити информације о обукама из области КПЕ, које буде
организовала самостално или у сарадњи са домаћим или међународним пружаоцима услуга
из ове области.
(3) Руководилац јединице интерне ревизије обавезан је планирати и припремити, на основу
члана 11. став (2) и члана 15. тач. к) и о) Закона, а у складу са одредбама Програма и ове
Одлуке, годишњи план обуке интерних ревизора у јединици интерне ревизије.
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(4) Испуњавање обавезе континуиране професионалне едукације интерних ревизора врши се
на основу обављене КПЕ, која се бодује на начин дефинисан у члану 5. став (2) ове Одлуке,
и исказује збирно на годишњем нивоу.
(5) ЦХЈ може, на захтјев интерног ревизора, одобрити ослобађање од обавезе КПЕ за одређени
период ако за то постоји оправдан разлог (породиљско одсуство, дуже одсуство због
боловања, и сл.) о чему издаје акт с одговарајућим образложењем ослобађања.
Члан 4.
(Пријављивање на обуке)
(1) Интерни ревизор, у склопу обавезне КПЕ, обавезан се пријављивати на едукације и
усавршавања из области КПЕ коју организује ЦХЈ или друге домаће и међународне
организације у циљу унапређења и усавршавања својих знања и вјештина, као и реализације
планова обуке интерних ревизора.
(2) Начин пријављивања интерних ревизора на обуке из КПЕ биће детаљније уређен у Упутству
о КПЕ интерних ревизора у институцијама БиХ.
Члан 5.
(Начин бодовања)
(1) Интерни ревизор обавезан је да, у оквиру КПЕ у току једне календарске године, сакупи
минимално 40 бодова, од чега најмање 10 бодова треба бити остварено по основу учешћа
на догађајима које организује, подржава, суорганизује или спроводи ЦХЈ, а који су наведени
у ставу (2) овог члана у табеларном прегледу под редним бр: 2, 6. и 7.
(2) Начин бодовања сваке од врста КПЕ, које су дефинисане у чл. 27. и 30. Програма, дато је у
сљедећој табели:

Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Врста КПЕ
Вршење интерне ревизије и пилот интерне ревизије по
методологији ЦХЈ
Вршење послова инструктора, ментора и предавача у процесу
стицања звања Цертификованог интерног ревизора у
институцијама БиХ у складу са Програмом
Учешће у изради и развоју прописа из области интерне ревизије
и финансијског управљања и контроле из надлежности ЦХЈ
Састављање периодичних, ad hoc и годишњих извјештаја
јединице интерне ревизије и Годишњег консолидованог
извјештаја интерне ревизије
Учешће у вршењу екстерне провјере квалитета рада интерне
ревизије у својству оцјењивача

Предмет
бодовања

Максималан
број бодова
Број
у једној
бодова календарској
години

5

10

Један модул

10

10

Учешће у
изради једног
прописа

5

10

Један извјештај

5

10

10

10

Један извјештај

Једна провјера

6.

Учешће на тематским састанцима које организује ЦХЈ

Један састанак

10

20

7.

Учешће на обукама које организује ЦХЈ и учешће на обукама
које подржава и суорганизује ЦХЈ у оквиру пројеката из области

Једна обука –
Активна КПЕ

10

10
2

јавних финансија и PIFC-a (Public Internal Financial Control )

8.

9.

Учешће на обукама, конференцијама, семинарима, модулима,
радионицама и другим стручним скуповима које организују
међународне и домаће институције на теме из члана 29.
Програма
Учешће на обукама, конференцијама, семинарима, модулима,
радионицама и другим стручним скуповима које организују
струковна удружења интерних ревизора у БиХ са којима ЦХЈ
има потписане меморандуме о сарадњи, а које су у складу са
темама и областима КПЕ дефинисаним чланом 29. Програма

10.

Формално стручно усавршавање у виду постдипломских
магистарских и докторских студија

11.

Објављивање стручних радова и чланака у стручним
часописима, публикацијама и билтенима

12.

Учешће у студијским посјетама које имају за циљ размјену
искустава у вези са темама из члана 29. Програма

13.

Учешће на стручним међународним и домаћим конференцијама
и скуповима везаним за област интерне ревизије

14.

Праћење стручне литературе и претплата на стручне часописе

Једна обука –
Пасивна КПЕ
Једна обука –
Активна КПЕ
Једна обука –
Пасивна КПЕ
Једна обука –
Активна КПЕ
Једна обука –
Пасивна КПЕ
У години у којој
је стечено
научно звање
Један текст
Једна студијска
посјета
Једна обука –
Активна КПЕ
Једна обука –
Пасивна КПЕ
Стручна
литература/
стручни
часопис

5

15

10

10

5

15

10

10

бодовање у складу
са ставом (4) овог
члана
10

10

5

10

10

10

10

10

5

15

1

5

(3) Руководилац јединице интерне ревизије доставља ЦХЈ захтјев, појединачно за сваку од
обука, конференција, семинара, модула, радионица и других стручних скупова које
организују домаће и/или међународне институције, како је то наведено у ставу (2) овог члана
под редним бр: 8, 9, 12. и 13, заједно са пратећом документацијом, ради добијања мишљења
ЦХЈ о испуњавању услова за бодовање.
(4) Један сат едукације интерног ревизора евидентиран код струковних удружења, са којима
ЦХЈ има закључен меморандум о сарадњи, признаваће се као један бод КПЕ, у складу са
овом Одлуком.
Члан 6.
(Евиденција и извјештавање)
(1) Руководилац јединице интерне ревизије обавезан је да, у складу са чланом 31. Програма,
води евиденцију о КПЕ за јединицу интерне ревизије и то појединачно за сваког интерног
ревизора у јединици интерне ревизије, како је то дефинисано чланом 5. ове Одлуке, и да
ЦХЈ доставља извјештај о КПЕ интерних ревизора у јединици интерне ревизије.
(2) ЦХЈ може, ради добијања потребних информација о одржаним КПЕ, ступити у контакт са
међународним и домаћим институцијама које организују поједине врсте континуираног
усавршавања, наведеним у члану 30. Програма и члану 5. Одлуке.
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(3) ЦХЈ ће посебним Упутством, у складу са Програмом и овом Одлуком, детаљније уредити
начин евидентирања и извјештавања о континуираној професионалној едукацији интерних
ревизора у институцијама БиХ.
Члан 7.
(Ступање на снагу)
(1) Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а
примјењиваће се од 01.01.2016. године.
(2) Одлука ће бити објављена и на веб страници Централне хармонизацијске јединице
Министарства финансија и трезора БиХ: www.mft.gov.ba.

Број: 02-1-02-4-382-1/15
Сарајево, 24.11.2015. године

Директор
Централне хармонизацијске јединице
Министарства финансија и трезора БиХ
Ранко Шакота, с.р.

4

