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Poštovani čitatelji,

Pred  vama  je  prvo  ovogodišnje  izdanje  Biltena  u  kojem  donosimo
informacije o aktivnostima koje su obilježile prvu  polovicu  2017.,  a  vezano
za unutarnju reviziju i sustav unutarnjih kontrola.

U prvom redu donosimo kratke informacije o novim smjernicama i uputama
koje je pripremila Središnja harmonizacijska jedinica.

Skrećemo  pozornost  na  Zaključak  Vlade  Republike  Hrvatske  iz  ožujka
2017.  u  kojem  su  sadržane  mjere  za  daljnji  razvoj  sustava  unutarnjih
kontrola, a temeljem rezultata analiza sadržanih u Objedinjenom godišnjem
izvješću o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2015.

U rubrici  „Jeste  li  znali?“  donosimo  informacije  o  revidiranim  standardima
rada unutarnje revizije koji su stupili na snagu 1. siječnja 2017. 

Ukratko  predstavljamo  rezultate  obavljenih  povremenih  provjera  kvalitete
aktivnosti unutarnje revizije u 2016. 

Ujedno  ćemo  vas  upoznati  s  međunarodnim  i  tuzemnim  konferencijama,
seminarima,  radionicama  i  projektnim  aktivnostima  održanim  u  prvoj
polovici 2017. kao i izobrazbama koje organizira Središnja harmonizacijska
jedinica.

Za  kraj  napominjemo  da  smo  uveli  novu  praksu  i  da  će  Bilten
izlaziti  dva  puta  godišnje  te  da  se  sljedeće  izdanje  očekuje  u
siječnju 2018. 

Uz srdačne pozdrave želimo vam ugodno ljeto. 
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1. AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2017.

1.1. Regulativa (propisi, upute, smjernice, odluke)

Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji

Sve institucije koje imaju uspostavljenu unutarnju reviziju u obvezi su sukladno
članku  22.  Pravilnika  o  unutarnjoj  reviziji  u  javnom  sektoru  (NN  42/2016)
donijeti interni pravilnik o unutarnjoj reviziji.

Internim  pravilnikom  o  unutarnjoj  reviziji  definiraju  se  odgovornosti,  obveze  i
suradnja  unutarnjih  revizora  i  revidiranih  jedinica,  pristup  dokumentaciji,
podacima  i  informacijama  koje  su  značajne  za  obavljanje  poslova  unutarnje
revizije  te  osoblju  i  materijalnoj  imovini,  osiguranje  kvalitete  i  vrednovanje
aktivnosti unutarnje revizije i druga pitanja vezana uz rad unutarnje revizije.

S  ciljem  da  olakša  institucijama  izradu  internog  pravilnika,  Središnja
harmonizacijska  jedinica  izradila  je  u  prosincu  2016.  predložak  internog
pravilnika  o  unutarnjoj  reviziji  koji  je  u  siječnju  2017.  nadopunjen  s  manjim
izmjenama, a u skladu s  novim Međunarodnim  standardima  za  profesionalno

obavljanje interne revizije1 koji su stupili na snagu 1. siječnja 2017. 

Predlošci  internog  pravilnika  o  unutarnjoj  reviziji  (zaseban  predložak  za
ministarstva i za ostale razdjele državnoga proračuna,  za županije,  gradove te
predložak  za  institucije  iz  nadležnosti)  objavljeni  su  na  internetskim
stranicama Središnje harmonizacijske jedinice pod linkom: 
http://www.mfin.hr/hr/regulatorni-okvir-1-2.

Trgovačka društva i druge pravne osobe koje već imaju internim aktom
(internim  pravilnikom)  definiran  rad  unutarnje  revizije  nisu  u  obvezi
mijenjati  postojeći  interni  akt  ako  isti  nije  u  suprotnosti  s  propisima
kojima  se  uređuje  unutarnja  revizija  u  javnom  sektoru  Republike
Hrvatske.

Česti su upiti  s  terena „Koji je rok  za donošenje internog pravilnika o
unutarnjoj  reviziji?“  te  „Je  li  potrebno  ponovno  potpisivanje,  odnosno
donošenje  internog  pravilnika  u  slučaju  promjene  odgovorne  osobe
institucije?“

Ističemo  da  rok  za  donošenje  internog  pravilnika  o  unutarnjoj  reviziji
nije definiran,  međutim preporuka je da se interni pravilnik  donese što
je moguće prije.

Rukovoditelj  unutarnje  revizije  na  temelju  predloška  izrađuje  prijedlog
internog  pravilnika  o  unutarnjoj  reviziji  koji  konačno  usuglašava  s
rukovodstvom  i  revizorskim  odborom,  gdje  je  primjenjivo  kako  bi  se
utvrdilo da su jasno utvrđeni međusobni odnosi i  očekivanja ili  kako bi
se identificirale eventualne promjene. 

Vezano za ponovno potpisivanje internog pravilnika o unutarnjoj reviziji
u  slučaju  promjene  odgovorne  osobe  preporuka  je  da  rukovoditelj
unutarnje  revizije  novu  čelnu  osobu  upozna  s  funkcijom  unutarnje
revizije,  obvezama  i  odgovornostima  te  da  mu  predstavi  sadržaj
postojećeg internog pravilnika o unutarnjoj reviziji. 

1 Hrvatski institut internih revizora (studeni 2016.)
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Ukoliko se utvrdi potreba za izmjenom iste,  pristupit  će se potpisivanju novog
internog pravilnika o unutarnjoj reviziji.

Međutim,  treba  istaknuti  da  je  interni  pravilnik  o  unutarnjoj  reviziji  u  razini
ostalih  internih  pravilnika  koje  odgovorna  osoba  institucije  donosi  u  cilju
detaljnijeg definiranja pojedinih aktivnosti,  prava i obveza  za  razinu  institucije
(npr. pravilnik o korištenju službenih automobila institucije).

Svi  tako  doneseni  pravilnici  se  ne  potpisuju,  odnosno  ne  donose  ponovno
promjenom  odgovorne  osobe  institucije,  nego  stupanjem  na  snagu  novog
pravilnika, odnosno akta kojim se dosadašnji stavlja van snage. 

Podsjećamo  da  se  po  donošenju  interni  pravilnik  o  unutarnjoj  reviziji
objavljuje  na  mrežnim  stranicama  institucije  odnosno  na  Intranetu
(interno  dostupnoj  mrežnoj  stranici  institucije),  ali  da  isti  nije  potrebno
objaviti  na  internetskoj  stranici  institucije.  Međutim,  rukovoditelj  unutarnje
revizije  treba  osigurati  da  s  internim  pravilnikom  o  unutarnjoj  reviziji  budu
upoznate i sve institucije iz  nadležnosti za koje se obavljaju poslovi unutarnje
revizije te da na određeni način i njima interni pravilnik bude dostavljen.

Nove  Smjernice  za  upravljanje  rizicima  u  poslovanju
institucija javnog sektora

U svibnju 2017. Ministarstvo financija donijelo je nove Smjernice za upravljanje
rizicima u poslovanju institucija javnog sektora.  Novim Smjernicama proširuje
se  opseg  primjene  i  na  trgovačka  društva  i  druge  pravne  osobe  utvrđene  u
Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o
fiskalnoj odgovornosti koji objavljuje Ministarstvo financija.

Smjernicama  se  detaljnije  objašnjava  pojam  rizika,  podjela  rizika  na
strateške  i  operativne  rizike  te  međusobna  povezanost  strateških  i
operativnih  rizika,  temeljna  metodologija  za  upravljanje  rizicima,
dokumentiranje  podataka  o  rizicima  te  zadaće,  uloge  i  odgovornosti
sudionika u procesu upravljanja rizicima.

U prilozima sadržanim u dodatku Smjernica navedeni su primjeri u cilju
boljeg razumijevanja i praktične primjene procesa upravljanja rizicima.

Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju institucija javnog sektora
objavljene  su  na  internetskoj  stranici  Središnje  harmonizacijske
jedinice: http://www.mfin.hr/hr/upravljanje-rizicima-1-2-1.

1.2. Aktualnosti

Osnovana radna skupina za unutarnju reviziju u
okviru Hrvatske zajednice županija

Ministarstvo  financija  u  suradnji  s  Hrvatskom  zajednicom  županija
iniciralo  je  osnivanje  Radne  skupine  za  unutarnju  reviziju  u  okviru
Hrvatske zajednice županija. 

Konstituirajuća sjednica Radne skupine za unutarnju reviziju održana je
23. svibnja 2017. u prostorijama Hrvatske zajednice županija.

Za  voditeljicu  Radne  skupine  izabrana  je  Ivanka  Znika,  pročelnica
Službe  za  unutarnju  reviziju  Krapinsko-zagorske  županije,  a  za
zamjenicu  voditeljice  Sunčica  Bajić,  pročelnica  Ureda  za  unutarnju
reviziju Požeško-slavonske županije.
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Članovi Radne skupine razgovarali su o izazovima s kojima se susreću u svom
radu,  prvim  koracima  u  uspostavi  što  bolje  suradnje  i  budućim  aktivnostima
grupe,  prvenstveno  vezano  uz  raspravu  o  prijedlozima  za  poboljšanje
metodologije rada unutarnjih revizora u javnom sektoru odnosno Priručnika za
unutarnje revizore.

Novi saziv Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom
sektoru

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 5.  siječnja 2017.,  imenovala je
novi saziv Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Rješenje  o  imenovanju  predsjednika,  članova  i  tajnice  Vijeća  objavljeno  je  u
Narodnim novinama  br.  4/2017  te  je  dostupno  i  na  internetskim  stranicama
Ministarstva financija: 
http://www.mfin.hr/hr/vijece-za-pifc-imenovani-clanovi-1-2.

Prva sjednica novog saziva Vijeća održana je 17.  veljače 2017.,  a na istoj je i
raspravljen nacrt Objedinjenog godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih kontrola
u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2015.

Vijeće  je  raspravilo  i  prijedloge  mjera  za  daljnji  razvoj  sustava  unutarnjih
kontrola usmjerene  na  rješavanje  slabosti  koje  su  sadržane  u  Objedinjenom
godišnjem izvješću o sustavima unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2015.
i iste uputilo Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

Mjere za daljnji razvoj sustava unutarnjih kontrola -

Zaključak Vlade Republike Hrvatske, ožujak 2017.2 

Vlada  Republike  Hrvatske  na  sjednici  održanoj  31.  ožujka  2017.  donijela  je
Zaključak  u kojem su sadržane mjere za daljnji razvoj 

sustava unutarnjih kontrola,  a  koje  se  temelje  na  rezultatima  analiza
sadržanim  u  Objedinjenom  godišnjem  izvješću  o  sustavu  unutarnjih
kontrola u javnom sektoru za 2015.  koje je također usvojeno na  Vladi
Republike Hrvatske 31. ožujka 2017.

Mjere za daljnji razvoj sustava unutarnjih kontrola uključuju:

razvoj  računovodstvenih  sustava,  troškovnog  i  upravljačkog
računovodstva,  osobito  u  dijelu  detaljnijih  analitičkih  evidencija  o
troškovima,  prihodima,  imovini,  obvezama,  uključujući  i  evidencije
potencijalnih obveza te razvoj internih izvještajnih sustava za potrebe
učinkovitijeg upravljanja prihodima, rashodima, imovinom i obvezama
aktivno  poduzimanje  svih  raspoloživih  mjera  za  naplatu
potraživanja  te  donošenje  i/ili  unaprjeđenje  procedura  za  naplatu
prihoda kojima treba definirati: 

vrste prihoda koje se naplaćuju
mjere naplate koje treba poduzimati 
vremensko  razdoblje  nakon  kojeg  se  pokreću  pojedine  mjere
naplate 
slučajeve  u  kojima  treba  pribaviti  instrumente  osiguranja
plaćanja 
praćenje naplate po poduzetim mjerama 
zadužiti  osobe/funkcije  koje  obavljaju  pojedine  postupke  za
naplatu prihoda

Analizu postojećih procedura za stvaranje ugovornih obveza  i
njihovo  daljnje  unaprjeđenje  u  cilju  funkcionalnijih  kontrola  za
potrebe  upravljanja  obvezama  na  razini  korisnika  proračuna  i
institucija iz nadležnosti

2 Zaključak Vlade Republike Hrvatske,  Klasa: 022-03/17-07-132, Urbroj: 50301-25/20-17-2
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za  potrebe  jačanja  nadzorne  uloge  prve  razine  korisnika  proračuna  nad
korisnicima proračuna u nadležnosti pisanim uputama  detaljnije  urediti
način suradnje,  razmjenu informacija,  način  izvještavanja,  a  vezano
za  provođenje  procesa  planiranja  proračuna,  odnosno  financijskog  plana,
izvršavanja proračuna, javne nabave, računovodstva i izvještavanja.

Za  provedbu  navedenih  mjera  skladno  Zaključku  Vlade  Republike  Hrvatske
zadužuju se čelnici korisnika proračuna u institucijama za koje su odgovorni.

Ministarstvo  financija  izvijestit  će  Vladu  Republike  Hrvatske  o  provedbi
aktivnosti  iz  predmetnog  Zaključka  prilikom  podnošenja  Objedinjenog
godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2017.

Zaključak  Vlade  Republike  Hrvatske  i  Objedinjeno  godišnje  izvješće  o
sustavima unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2015.  na koje se navedeni
Zaključak  odnosi   objavljeni  su  na  internetskim  stranicama  Ministarstva
financija http://www.mfin.hr/hr/izvjescivanje-1-2-1.

Rezultati obavljene povremene provjere kvalitete aktivnosti
unutarnje revizije u 2016.

Na  temelju  Godišnjeg  plana  za  obavljanje  povremene  provjere  kvalitete

aktivnosti  unutarnje  revizije  u  2016.3,  provjera  kvalitete  obavljena  je  kod
ukupno 10 korisnika proračuna. 

Od ukupno 10 obavljenih provjera za 6 korisnika proračuna je izražena ukupna
ocjena  usklađenosti  „Usklađeno“  (s  preporukama  za  unaprjeđenje),  a  za  4
korisnika proračuna „Djelomično usklađeno“.

Detaljni pregled najčešće utvrđenih slabosti po pojedinim područjima 

dan je u Izvješću o izvršenju Godišnjeg plana za obavljanje povremene
provjere kvalitete  aktivnosti  unutarnje  revizije  u  2016.  koji  je  u  ožujku
2017.  objavljen  na  internetskim  stranicama  Ministarstva  financija  
http://www.mfin.hr/hr/provjera-kvalitete.

Rezultati obavljenih povremenih provjera kvalitete za pojedina područja,
prikazani su u nastavku prema izraženoj razini usklađenosti aktivnosti
unutarnje revizije:

Zaključno  kod  većine  korisnika  proračuna  utvrđen  je  prostor  za
unaprjeđenje rada u dijelu: 

- pristupa  kod  definiranja  glavnih  rizika  odnosno  utvrđivanje
glavnih rizika te njihovih uzroka i posljedica

- usmjerenosti  testiranja  na  prikupljanje  dokaza  o
funkcionalnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola 

- strukturiranja  revizijskih  nalaza  gdje  u  pravilu  nedostaju
konkretnije informacije koji  elementi  sustava  unutarnjih  kontrola
nedostaju,  što uzrokuje slabosti te koje  su  posljedice  utvrđenih
slabosti

3 Godišnji plan za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije u 2016.: http://www.mfin.hr/hr/provjera-kvalitete.
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- izražavanja  revizijskog  mišljenja  o  sustavu  unutarnjih  kontrola
na  način  da  rukovodstvo  dobije  jasnije  informacije  koji  dio  sustava
unutarnjih kontrola je potrebo unaprijediti 

- konkretiziranja  i  usmjerenosti  preporuka  na  sustavno  rješavanje
uzroka problema, odnosno uspostavu i/ili  jačanje konkretnih elemenata
sustava unutarnjih kontrola.

Ističemo  da  je  jedan  od  ciljeva  obavljanja  povremene  provjere  kvalitete
prikupljanje  informacija  za  potrebe  poboljšanja  metodologije  rada  unutarnje
revizije.

Središnja harmonizacijska jedinica je podatke prikupljene u ranijim ciklusima
obavljanja povremene provjere kvalitete koristila za unaprjeđenje metodologije
rada i to  konkretno  za  izradu  Upute  za  izradu  strateškog  i  godišnjeg  plana

unutarnje revizije4 koja je objavljena u rujnu 2016. 

Trenutno  je  u  pripremi  Uputa  za  obavljanje  unutarnje  revizije  u  kojoj  će
naglasak  biti  stavljen  na  metodološke  korake  za  koje  je  obavljanjem
povremene provjere kvalitete utvrđeno da se u praksi ne primjenjuju u dovoljnoj
mjeri.

Isto  tako  obzirom  na  dobivene  rezultate  obavljene  povremene  provjere,
Središnja harmonizacijska jedinica tijekom 2017. organizira i provodi radionice
i  seminare  na  kojima  je  poseban  naglasak  stavljen  na  primjenu  revizijske
metodologije  u  cilju  postizanja  mjerljivih  učinaka  rada  (detaljnije  u  Katalogu

izobrazbe za 2017.5). 

Godišnji  plan  za  obavljanje  povremene  provjere
kvalitete aktivnosti unutarnje revizije za 2017.

Ministar  financija  je  12.  svibnja  2017.  donio  Godišnji  plan  za
obavljanje  povremene  provjere  kvalitete  aktivnosti  unutarnje

revizije za 2017.6 (u daljnjem tekstu: Godišnji plan).

Na  temelju  Godišnjeg  plana,  u  razdoblju  od  rujna  do  prosinca  2017.
planira se obavljanje provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije kod 3
korisnika proračuna. 

Kriteriji  temeljem  kojih  se  odabiru  institucije  za  obavljanje  provjere
kvalitete aktivnosti unutarnje revizije su: 

rezultati  analize  strateških  planova  i  godišnjih  planova  unutarnje
revizije 
rezultati analize preporuka i učinaka rada unutarnje revizije
uloga  korisnika  proračuna  u  sustavu  upravljanja  i  kontrole
korištenja  sredstava  iz  Europskih  strukturnih  i  investicijskih
fondova 
nalazi i  mišljenja,  odnosno informacija o stanju sustava unutarnjih
kontrola  i  upravljanju  financijskim  sredstvima  sadržanih  u
izvješćima vanjske revizije i 
ostale dostupne informacije

Godišnji plan objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva financija:
http://www.mfin.hr/hr/provjera-kvalitete.

4 Uputa za izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije: http://www.mfin.hr/hr/regulatorni-okvir-1-2 
5 Katalog izobrazbe za 2017.: http://www.mfin.hr/hr/kontinuirana-izobrazba  
6 Godišnji plan za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije za 2017., KLASA: 043-01/17-01/173, URBROJ: 513-08-03-17-1
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1.3. Izobrazba u području sustava unutarnjih kontrola

U Državnoj školi za javnu upravu u razdoblju siječanj - lipanj 2017.  održane su
sljedeće radionice iz područja sustava unutarnjih kontrola:

Rb. Naziv modula/radionice
Termin

održavanja

Broj

polaznika

1. Provođenje kontrola na licu mjesta 10.04.2017. 34

2.

Sustav unutarnjih kontrola za državnu razinu 

(MODUL 1 – ciljano stanje, MODUL  2 –

praktična primjena) 27.i 28.04.2017.
17

3.
Upravljanje rizicima kod korisnika proračuna,

za državnu i lokalnu razinu  
19.05.2017. 26

Ukupno: 3  termina 77

Radionice  su  održane  u  skladu  s  dinamikom  predviđenom  Katalogom
izobrazbe za 2017. 

Podsjećamo da se uputa za prijavu na radionice nalazi na internetskoj stranici
Državne  škole  za  javnu  upravu  te  da  polaznici  samostalno  otvaraju  profile  i
prijavljuju se na željene radionice.

1.4. Izobrazba za unutarnje revizore u javnom sektoru

Programsko vijeće za izobrazbu unutarnjih revizora u
javnom sektoru

Novi  saziv  Programskog  vijeća  za  izobrazbu  unutarnjih  revizora  u  javnom
sektoru održao je prvu sjednicu 10. veljače 2017.

Na  sjednici  je  usvojen  Poslovnik  o  radu  Programskog  vijeća  za
izobrazbu  unutarnjih  revizora  u  javnom  sektoru  te  su  raspravljeni
prijedlozi vezani za osnovnu izobrazbu za stjecanje  zvanja  ovlaštenog
unutarnjeg revizora u javnom sektoru i kontinuiranu izobrazbu.

Vezano  za  osnovnu  izobrazbu  za  stjecanje  zvanja  ovlaštenoga
unutarnjeg revizora u javnom sektoru predloženo je  da  se  u  što  većoj
mjeri  ukaže  na  praktičnu  primjenu  revizijske  metodologije,  do  sada
naučene lekcije i najčešće greške u primjeni metodologije rada.

U  okviru  kontinuirane  izobrazbe  predloženo  je  održavanje  tematskih
radionica  koje  bi  obuhvatile  aktualne  teme  te  praktičnu  primjenu
revizijske  metodologije,  uvažavajući  specifičnosti  pojedinih  dijelova
javnog sektora.

Prijedlozi članova Programskog vijeća za izobrazbu unutarnjih revizora
u javnom sektoru uvaženi su kod izrade Kataloga izobrazbe za 2017.

1.4.1. Izobrazba za stjecanje zvanja ovlaštenoga
 unutarnjeg  revizora za javni sektor

Održani ispiti

Središnja harmonizacijska jedinica organizirala je i provela usmeni ispit
za  polaznike  Programa  izobrazbe  za  stjecanje  zvanja  ovlaštenog
unutarnjeg revizora za javni sektor:

- 24. ožujka 2017. (6 polaznika)
- 12. travnja 2017. (6 polaznika)

Nakon položenog usmenog ispita 11 novih unutarnjih revizora steklo je
uvjete  za  stjecanje  zvanja  ovlaštenog  unutarnjeg  revizora  za  javni
sektor,  a  jedan  kandidat  je  upućen  na  ponovno  obavljanje  praktične
revizije i ponavljanje usmenog ispita.
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1.4.2. Stalno stručno usavršavanje ovlaštenih unutarnjih
          revizora u javnom sektoru

U razdoblju svibanj-lipanj 2017.  Središnja  harmonizacijska  jedinica  održala  je
sljedeće radionice za unutarnje revizore u javnom sektoru:

Rb. Naziv radionice Termin održavanja
Broj

polaznika

1.

Obavljanje pojedinačne revizije

(Primjena ključnih faza, poteškoće

iskustva, naučene lekcije)

 - za ministarstva i izvanproračunske

korisnike

25.05.2017. 36

2.

Obavljanje pojedinačne revizije

(Primjena ključnih faza, poteškoće

iskustva, naučene lekcije) 

- za institucije u sustavu znanosti

31.05.2017. 10

3.

Obavljanje pojedinačne revizije

(Primjena ključnih faza, poteškoće

iskustva, naučene lekcije) 

- za županije

08.06.2017. 19

Ukupno: 3 termina 65

Na održanim radionicama naglasak je bio na primjerima iz  prakse,  najčešćim
propustima  u  primjeni  metodologije  rada  unutarnje  revizije,  nužnosti
povezanosti  revizijskih  faza,  kao  i  razmjeni  iskustava  vezanih  uz  praktičnu
primjenu metodologije rada.

Prikupljena iskustva i praksa koristit će se za izradu nove Upute za obavljanje
pojedinačnih unutarnjih revizija, koja je kako već istaknuto u pripremi.

Najavljujemo  da  će  se  u  drugoj  polovici  2017.  održati  sljedeće
radionice:

Praktična  primjena  međunarodnih  standarda  za  profesionalno
obavljanje interne revizije
Pripreme  za  izradu  i  postupak  izrade  strateškog  i  godišnjeg
plana unutarnje revizije
Novosti koje donosi zakon o javnoj nabavi
Knjigovodstvene isprave, poslovne knjige i financijski izvještaji  u
funkciji unutarnje revizije

Detaljnije  informacije  o  radionicama  (predavači,  vrijeme  održavanja)
možete  pronaći  u  Katalogu  izobrazbe  za  2017.  koji  je  objavljen  na
internetskim stranicama Ministarstva financija:
http://www.mfin.hr/hr/kontinuirana-izobrazba.

Izvješće o stalnom stručnom usavršavanju
ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru u
2016.

Ovlašteni unutarnji  revizori za javni sektor,  sukladno članku  9.  stavku
1.  Naputka  o  stalnom  stručnom  usavršavanju  ovlaštenih  unutarnjih
revizora za javni sektor (Narodne novine,  br.  24/16) (u daljnjem tekstu:
Naputak)  su  u  obvezi  podnijeti  Središnjoj  harmonizacijskoj  jedinici
Izvješće  o  stalnom  stručnom  usavršavanju  ovlaštenih  unutarnjih
revizora za javni sektor do 15. siječnja za prethodnu godinu. 

Slijedom  prikupljenih  216  izvješća  za  2016.  godinu  (za  aktivne
unutarnje revizore), njih 182 (84,16 %) je prikupilo 30 i više bodova na
godišnjoj razini, čime su ispunili obvezu stalnog stručnog usavršavanja
(sukladno  članku  7.  Naputka),  dok  34  unutarnja  revizora  (15,84  %)
navedenu obvezu nisu ispunili.
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1.5. Unutarnja revizija u sustavu EU fondova

Horizontalna revizija funkcionalnosti sustava upravljanja
nepravilnostima za Europske strukturne i investicijske (ESI)
fondove

Republika  Hrvatska  poduzela  je  brojne  aktivnosti  na  izgradnji  sustava
suzbijanja nepravilnosti i  prijevara u korištenju EU fondova,  koji  se  razvija  još
iz  razdoblja  korištenja  pretpristupnih  fondova  EU.  Međutim,  uvažavajući
činjenicu  da  se  razmjerno  većem  iznosu  raspoloživih  sredstava  u  novom
financijskom razdoblju povećava i vjerojatnost pojava nepravilnosti ustanovljena
je potreba za daljnjim unapređenjem sustava upravljanja nepravilnostima. 

U cilju zaštite nacionalnih financijskih  interesa  i  financijskih  interesa  EU,  na
temelju  prijedloga  ministra  financija  u  II.  tromjesečju  2017.  provodila  se
horizontalna  revizija  funkcionalnosti  sustava  upravljanja  nepravilnostima  za
Europske strukturne i investicijske (ESI) fondove. 

U obavljanje horizontalne revizije uključeni su unutarnji  revizori iz  Ministarstva
financija  unutar  kojeg  djeluje  Služba  za  suzbijanje  nepravilnosti  i  prijevara  i
Nacionalni  fond,  zatim  unutarnji  revizori  iz  ministarstava  koja  imaju  ulogu
upravljačkih tijela u ESI fondovima (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova
EU, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava) te unutarnji  revizori iz  institucija
koje  imaju  ulogu  posredničkih  tijela,  a  unutar  kojih  se  provode  projekti
značajnih financijskih vrijednosti  (Ministarstvo  mora,  prometa  i  infrastrukture,
Hrvatski  zavod  za  zapošljavanje;  Fond  za  zaštitu  okoliša  i  energetsku
učinkovitost, Hrvatske vode i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske).

Središnja  harmonizacijska  jedinica  koordinira  aktivnosti  vezane  uz
obavljanje navedene horizontalne revizije u cilju jednoobraznog pristupa
te kvalitetnije izrade Objedinjenog revizijskog izvješća.

Izrada Objedinjenog revizijskog izvješća za navedenu reviziju planira se
u prvoj polovici srpnja 2017.

1.6. Međunarodna suradnja i aktivnosti 

Studijski posjet delegacije Armenije i Gruzije
Središnjoj harmonizacijskoj jedinici

U organizaciji  Sektora za harmonizaciju unutarnje revizije i  financijske
kontrole  Ministarstva  financija  Republike  Hrvatske,  a  pod

pokroviteljstvom  GIZ-a7  dana  23.  i  24.  ožujka  2017.  u  Ministarstvu
financija  bio  je  organiziran  studijski  posjet  delegacije  iz  Armenije  i
Gruzije.  Delegaciju  je  činilo  18  predstavnika  uključenih  u
implementaciju  i  razvoj  sustava  unutarnjih  kontrola,  od  toga  3
predstavnika  GIZ-a  i  15  predstavnika  različitih  institucija  iz  javnog
sektora i to većinom iz  Ministarstva  financija  te  linijskih  ministarstava
iz  područja  obrane,  poljoprivrede,  obrazovanja  i  sporta,  gospodarstva,
infrastrukture i dr. 

Cilj posjeta bio je razmjena znanja, iskustava i dobre prakse Republike
Hrvatske u području  razvoja  sustava  unutarnjih  kontrola.  Sudionici  su
upoznati s koordinacijskom ulogom Središnje harmonizacijske jedinice
te  praktičnim  iskustvom  u  primjeni  sustava  unutarnjih  kontrola  u
ministarstvima.

7 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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Koristimo  priliku  da  zahvalimo  predstavnicima  Ministarstva  mora,  prometa  i
infrastrukture, Ministarstva obrane i Ministarstva gospodarstva,  poduzetništva i
obrta  koji  su  izložili  iskustva  u  primjeni  sustava  unutarnjih  kontrola  što  je
ocijenjeno izuzetno korisnim od strane delegacije  Armenije i Gruzije.

Informacije  o  posjetu  objavljene  su  na  internetskim  stranicama  Ministarstva
financija:  http://www.mfin.hr/hr/novosti/studijski-posjet-delegacije-armenije-i-
gruzije-sredisnjoj-harmonizacijskoj.

1.6.1. Projekt „Daljnji razvoj sustava unutarnjih kontrola i
metodologije rada“

Središnja harmonizacijska jedinica kao korisnik projekta „Daljnji  razvoj sustava
unutarnjih  kontrola  i  metodologije  rada“  financiranog  iz  programa  Transition
Facility  u  vrijednosti  550.000,00  EUR  započela  je  s  provedbom  projekta  6.
veljače 2017.
Navedeni projekt  trajat  će 12 mjeseci i  provodi  se  u  suradnji  s  Ministarstvom
financija Republike Latvije i  Nacionalnom akademijom za financije i  ekonomiju
Ministarstva financija Kraljevine Nizozemske. 

Svečano  otvaranje  projekta  održano  je  1.  ožujka  2017.  u  Kući  Europe.
Prezentacije i  popratni  materijali  sa  svečanog  otvaranja  projekta  dostupni  su
na internetskim stranicama Ministarstva financija: 
http://www.mfin.hr/hr/otvaranje-projekta. 

Svrha  projekta  je  daljnji  razvoj  sustava  unutarnjih  kontrola  kroz  unapređenje
metodologije  rada,  s  posebnim  naglaskom  na  praktičnu  primjenu  u  javnom
sektoru  te  promicanje  dobre  prakse.  Projekt  se  sastoji  od  tri  komponente:
daljnji razvoj metodologije u sustavu unutarnjih kontrola,  jačanje kapaciteta za
koordinaciju i  razvoj  sustava  unutarnjih  kontrola  i  promicanje  dobre  prakse  u
sustavu unutarnjih kontrola.

1.6.2. Konferencije, seminari, sastanci  

Konferencija o sustavu unutarnjih kontrola u
organizaciji Europske Komisije

U  razdoblju  od  21.  do  23.  lipnja  2017.  u  organizaciji  Europske
komisije, Opće uprave za proračun   održana je konferencija o sustavu
unutarnjih kontrola u Budimpešti. 
Konferencija  je  bila    namijenjena  predstavnicima  Središnjih
harmonizacijskih  jedinica  zemalja  članica  EU,  zemalja  kandidata  i
potencijalnih kandidata. 

Na  konferenciji    je  sudjelovalo  70  sudionika.  Unutar  radnih  skupina
raspravljalo  se  o  temama  u  okviru  kojih  su  predstavljeni  ključni
elementi sustava unutarnjih kontrola u skladu  s  načelima  koja  je  EK
razvila  u  zadnje  2  godine:  „tri  linije  obrane“  u  javnom  sektoru,
mogućnosti optimiziranja  kontrola  te  uloga  i  dobre  prakse  Središnjih
harmonizacijskih jedinica u sustavu upravljanja EU fondovima.

Svrha konferencije bila je  razmjena  iskustava  i  dobre  prakse zemalja
članica  te  povezivanje  predstavnika  Središnjih  harmonizacijskih
jedinica  iz  zemalja  članica  EU,  zemalja  kandidata  i  potencijalnih
kandidata.

Materijali  o  kojima  se  raspravljalo  na  konferenciji  dostupni  su  na
internetskim stranicama Europske Komisije: 
http://ec.europa.eu/budget/pic/conference/index_en.cfm.
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Radionica o upravljačkoj odgovornosti i upravljanju
rizicima u organizaciji ReSPA-e

Dana 28.  i  29.  lipnja 2017.  u Beogradu je u  organizaciji  Regionalne  škole  za
javnu  upravu  (ReSPA)  održana  radionica  pod  nazivom  „Upravljačka
odgovornost i upravljanje rizicima - koncept i prak tična primjena“. 

Radionica  je  bila  namijenjena  predstavnicima  Središnjih  harmonizacijskih
jedinica zemalja  članica ReSPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina,  Crna Gora,
Makedonija i Srbija) uključujući i Kosovo.

Cilj  radionice  je  razmjena  iskustava  između  navedenih  zemalja  u  razvoju
sustava unutarnjih financijskih kontrola s fokusom na:

- poteškoće  u  praktičnoj  primjeni  upravljačke  odgovornosti  i  upravljanja
rizicma te potrebne preduvjete za njihov razvoj

- povezanost  razvoja  sustava  unutarnjih  financijskih  kontrola  s  drugim
reformama u javnoj upravi

- program izobrazbe namijenjen rukovoditeljima u javnoj upravi

Na radionici su sudjelovali predstavnici Republike Hrvatske koji  su prezentirali
konkretne  primjere  razvoja  upravljačke  odgovornosti  i  upravljanja  rizicima  na
državnoj i lokalnoj razini. 

Materijali  o  kojima  se  raspravljalo  na  radionici  dostupni  su  na  internetskim
stranicama ReSPA-e: http://www.respaweb.eu.

Simpozij  u  organizaciji  Hrvatske  zajednice  računovođa  i
financijskih djelatnika

U  organizaciji  Hrvatske  zajednice  računovođa  i  financijskih  djelatnika  u
Vodicama je od 1. do 3. lipnja 2017. održan 52. Simpozij pod nazivom  „Utjecaj
promjena računovodstva, poreza i plaća na gospodarsk i rast Hrvatske“. 

Program  simpozija  podijeljen  je  na  više  tematskih  cjelina:  Efekti
promjena  u  računovodstvu  i  reviziji;  Računovodstvo  i  financijsko
izvještavanje proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija;  Porezni
sustav, investicije i mirovinski sustav; EU fondovi i  financiranje jedinica
lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave;  Efekti  promjena  poreza
na  dohodak  i  poreza  na  dodanu  vrijednost  na  gospodarski  rast.  Na
simpoziju  su  kao  predavači  sudjelovali  i  predstavnici  Ministarstva
financija  koji  su  prezentirali  očekivane  trendove  u  računovodstvu  i
financijskom  izvještavanju  proračunskih  korisnika,  ulogu  jedinica  za
financije  u  razvoju  sustava  unutarnjih  kontrola  u  javnom  sektoru,
očekivane  učinke  porezne  reforme  i  prijedlog  Zakona  o  porezu  na
nekretnine.

Međunarodna konferencija „Novi trendovi u internoj
reviziji – priprema za nadolazeće promjene“

Hrvatski institut internih revizora (u daljnjem tekstu: HIIR) organizirao je
9.  međunarodnu  konferenciju  pod  nazivom  „Novi  trendovi  u  internoj
reviziji  – priprema za nadolazeće promjene“,  u  Vodicama  u  razdoblju
od 6. do 8. travnja 2017.

Tijekom dva i pol dana,  oko 160 sudionika imalo je  priliku  da,  kroz  3
plenarne sjednice i 9 sekcija, posluša više od 35 izlaganja i predavača
uključujući  predstavnike  instituta  internih  revizora  Austrije,  Slovenije,
Srbije,  Makedonije te veliki broj  kolegica  i  kolega  revizora  iz  javnog  i
privatnog  sektora  te  regulatornih  tijela  (Hrvatska  narodna  banka,
HANFA, INA, Hrvatska pošta d.d. i dr.).
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Programom  konferencije  su  obuhvaćene  brojne  teme  vezane  uz  razvoj
unutarnje revizije, od kojih izdvajamo standarde interne revizije 2017.,  područja
značajnog utjecaja interne revizije u budućnosti,  digitalizacija  interne  revizije,
uloga  interne  revizije  u  borbi  protiv  prijevare,  važnost  pravovremene
implementacija preporuka interne revizije, izazovi malih funkcija interne revizije
i  moguća  rješenja  za  efikasno  obavljanje  posla,  nova  očekivanja  od  interne
revizije i sl.

Predstavnici Ministarstva financija su sudjelovali na predmetnoj konferenciji  te
su  održali  izlaganja  na  temu:  „Novi  pristup  strateškom  planiranju  unutarnje
revizije“  (6.  travnja  2017.)  i  „Metodologija  rada  unutarnje  revizije  i  mjerljivi
učinci“ (7. travnja 2017.)

Naglasak  izlaganja  je  bio  na  primjeni  izmijenjene  metodologije  strateškog
planiranja  unutarnje  revizije  te  obavljanju  pojedinačne  revizije,  gdje  se  kroz
uočene  nedostatke  u  primjeni  revizijske  metodologije  ukazalo  na  najčešće
metodološke propuste.  Cilj  izlaganja je bio prikazati  kako  unutarnji  revizori  s
dobrim  usmjeravanjem  na  revizije  u  područjima  od  interesa  za  instituciju  i
potpunom  primjenom  metodoloških  koraka  mogu  dati  preporuke  čija  će
provedba  postići  da  se  učinci  rada  unutarnje  revizije  mogu  mjeriti  i  što
konkretnije prikazati.

Suradnja u okviru PEM PAL-a 

Zajednica  prakse  za  unutarnju  reviziju  (IACoP)  PEM  PAL-a  organizirala  je
sastanke  Radne  skupine  za  unutarnju  reviziju  u  praksi  i  sastanak  Radne
skupine  za  unutarnje  kontrole  u  razdoblju  od  29.  do  31.  ožujka  2016.  u
Budimpešti, Mađarska.

Radna  skupina  za  unutarnju  reviziju  u  praksi  raspravljala  je  o  revizijskom
ciklusu,  različitim  vrstama  revizije  te  o  ciljevima  revizije  (Standard  2210)  u
različitim vrstama revizije.

U  okviru  Radne  skupine  za  unutarnje  kontrole  predstavnik  Europske
komisije  održao  je  prezentaciju  o  upravljačkoj  odgovornosti  iz
perspektive  Europske  unije.  Na  sastanku  se  najvećim  dijelom
raspravljalo o upravljačkoj odgovornosti i  o konceptu tri  linije  obrane  u
okviru  institucije.  Ujedno  je  predstavljen  prvi  nacrt  rječnika  termina
bitnih za unutarnju kontrolu.

Po  održanim  sastancima  zaključeno  je  da  su  sudionici  stekli  bolje
razumijevanje koncepta upravljačke  odgovornosti  i  njegove  primjene  u
praksi,  uloge  Središnje  harmonizacijske  jedinice  i  uloge  unutarnjih
revizora  u  uspostavi  odgovornosti,  terminologije  koja  se  koristi  pri
razvoju  sustava  unutarnjih  kontrola,  primjene  standarda  vezanog  uz
ciljeve revizijskog angažmana te ključnih izazova u uspostavi revizijskih
ciljeva.  Na  sastancima  su  definirani  zadaci  za  sljedeći  susret  radnih
skupina,  za  koji  je  predviđeno  da  će  se  održati  u  listopadu  2017.  u
Sarajevu.

Svi materijali s navedenih  radionica mogu se pronaći na linku: 
https://www.pempal.org/hr/events/iacop-internal-control-and-audit-
practice-working-groups-meeting.

Zajednički  seminar  Europske  konfederacije  instituta
internih  revizora  i  Europske  organizacije  vrhovnih
revizijskih institucija (ECIIA-EUROSAI)

Djelatnica  Središnje  harmonizacijske  jedinice,  predstavnica  javnog
sektora u Hrvatskom institutu internih revizora (HIIR) i  članica Izvršnog
odbora HIIR-a, nominirana je od strane HIIR-a,  uz  kolegicu iz  Državnog
ureda  za  reviziju,  kao  predstavnica  Republike  Hrvatske  u  Radnu
skupinu za suradnju  između  Europske  konfederacije  instituta  internih
revizora (ECIIA)  i  Europske  organizacije  vrhovnih  revizijskih  institucija
(EUROSAI).
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Navedene dvije organizacije su 11. svibnja 2017.  održale zajednički seminar o
suradnji  u  Briselu,  Belgija.  Na  seminaru  se  raspravljalo  o  sličnostima  i
razlikama  u  radu  vrhovnih  revizijskih  institucija  i  unutarnjih  revizora,
razmijenjene su informacije i  najbolje  prakse  vezane  uz  suradnju  unutarnje  i
vanjske  revizije,  metodologiju  rada  te  certificiranje  revizora.  Ujedno  su
prezentirani rezultati istraživanja o revizorskim odborima u Europskom javnom
sektoru te je naglašena njihova važnost. 

Zaključeno je da je seminar ostvario svoje ciljeve.  Po prvi puta su se zajedno
okupili  stručnjaci iz  područja unutarnje i  vanjske revizije u Europi i  zajednički
raspravljali  o  mogućnostima  suradnje  i  izazovima  s  kojima  se  suočavaju
unutarnja  i  vanjska  revizija  u  okruženju  rastuće  globalizacije  i  internetske
sigurnosti. Zaključeno je da je potrebno nastaviti  suradnju u cilju pronalaženja
najboljih  rješenja  za  smanjivanje  preklapanja  područja  rada  dviju  revizija  te
kako bi  se  i  unutarnji  i  vanjski  revizori  usredotočili  na  najrizičnija  područja  i
svojim radom realno dodali vrijednost revidiranim institucijama.

Radionica „Kvalitetno upravljanje unutarnjom revizijom u
svrhu veće dodane vrijednosti“, Ljubljana

Od  10.  do  12.  travnja  2017.  u  organizaciji  Centra  izvrsnosti  za  financije
(Center  of  Excellence  in  Finance-CEF)  u  Ljubljani,  organizirana  je  radionica
„Kvalitetno upravljanje unutarnjom revizijom u svrhu veće dodane vrijednosti“,
a na kojoj su sudjelovale djelatnice iz Središnje harmonizacijske jedinice.

Stručnjaci iz  područja unutarnje revizije  iz  Slovenije  i  Kraljevine  Nizozemske
održali  su  prezentacije  na  temu  aktualnosti  iz  područja  međunarodnih
standarda  za  stručnu  provedbu  unutarnje  revizije,  važnosti  Povelje  unutarnje
revizije, planiranja unutarnje revizije na temelju procjene rizika, uloge unutarnje
revizije  unutar  organizacije,  rješavanja  konflikata  te  upravljanja  resursima
unutarnje revizije.

Radionica  je  bila  interaktivnog  tipa  na  kojoj  su,  osim  održanih
predavanja i  prezentacija,  sudionici  bili  podijeljeni  u  grupe  te  su  kroz
studije  slučaja,  rasprave  i  praktične  primjere  razmjenjivali  stečena
znanja i iskustva. 

Na radionici su prisustvovali unutarnji  revizori  iz  Bosne  i  Hercegovine,
Gruzije,  Kosova,  Makedonije,  Moldavije,  Crne  Gore,  Rumunjske,
Srbije, Ukrajine i Hrvatske.

2. JESTE LI ZNALI?

Međunarodni okvir profesionalnog djelovanja (MOPD)

Ažurirani  Standardi  za  profesionalno  obavljanje  interne  revizije  i
ažurirane Provedbene smjernice u primjeni su od 1. siječnja 2017.

Uvažavajući  navedene  izmjene  Međunarodni  Institut  internih  revizora
(IIA  Global)  ažurirao  je  Međunarodni  okvir  profesionalnog  djelovanja
(MOPD) (eng. International Professional Practice Framework (IPPF)).

Svi dijelovi Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja su dostupni
na stranicama Međunarodnog instituta unutarnjih revizora: 
https://global.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-
Guidance-IPPF.aspx.
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Međunarodni okvir profesionalnog djelovanja čine:

Misija interne revizije
Obvezujuće smjernice 

Temeljna načela za profesionalno obavljanje interne revizije 
Definicija interne revizije
Standardi  
Etički kodeks 

Preporučene smjernice 
Provedbene smjernice
Dodatne smjernice

Ažurirani Međunarodni okvir profesionalnog djelovanja je također tiskan u obliku
knjige  -  Crvena  knjiga  (Red  Book),  koja  uključuje  Misiju  i  definiciju  interne
revizije,  Temeljna  načela  za  profesionalno  obavljanje  interne  revizije,  Etički
kodeks,  Standarde te Provedbene smjernice.  Dodatne smjernice  nisu  tiskane
u knjizi, već će biti dostupne samo u elektronskom obliku.

Tiskani primjerak knjige,  na engleskom jeziku,  za sada je moguće naručiti  na
stranicama Međunarodnog instituta internih revizora. 

Hrvatski  institut  internih  revizora  trenutno  prevodi  Provedbene  smjernice,  te
planira tiskati prijevod Crvene knjige do rujna 2017.

S obzirom da je Crvena knjiga zadnji puta tiskana u 2013.,  u nastavku dajemo
usporedbu starog dizajna iz 2013.  i novog dizajna iz 2017.

Nacionalni program reformi za 2017. 

Na  sjednici  Vlade  Republike  Hrvatske  27.  travnja  2017.  usvojen  je
Nacionalni  program  reformi  (NPR)  za  2017.  Polazeći  od  temeljnih
ciljeva  Vlade  Republike  Hrvatske,  utvrđenih  Programom  Vlade
Republike  Hrvatske  za  mandat  2016.-2020.  te  uvažavajući  posebne
preporuke  Vijeća  Europske  unije,  kao  i  nalaze  Europske  komisije
sadržane  u  Izvješću  za  Hrvatsku,  iz  veljače  2017.,  ovogodišnji
Nacionalni  program  reformi  definira  reformske  mjere  i  aktivnosti  koje
će  doprinijeti  ostvarivanju  dugoročno  održivog  gospodarskog  rasta,
povećanju  zaposlenosti  i  stvaranju  novih  radnih  mjesta  te  smanjenju
makroekonomskih  neravnoteža  odnosno  postizanju  ciljeva  strategije
Europa 2020. „Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast“.

U skladu s tim, Nacionalni program reformi definira tri glavna cilja:

1. Jačanje konkurentnosti gospodarstva
2. Povećanje  zapošljivosti  i  povezivanje  obrazovanja  s  tržištem

rada
3. Održivost javnih financija
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Ostvarivanju  navedenih  glavnih  ciljeva  doprinijet  će  provedba  53  reformske
mjere  u  12  reformskih  područja.  Planirane  mjere  opisane  su  u  Poglavlju  4.
Glavni ciljevi, reformska područja i mjere ekonomske politike,  dok su aktivnosti
za  provedbu  mjera  sadržane  u  tablici,  u  Prilogu  1.  Nacionalnog  programa
reformi.

Nacionalni program reformi za 2017. dostupan je na: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-national-
reform-programme-croatia-hr.pdf.

Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje
2017. – 2020.

Vlada  Republike  Hrvatske  je  na  sjednici  27.  travnja  2017.  usvojila  Program
konvergencije  Republike  Hrvatske  za  2017.  Ovo  je  4.  Program  konvergencije
koji  je  RH izradila  kao  država  članica  Europske  unije.  Dokument  je  rezultat
procesa  tijekom  kojeg  su  sve  države  članice  EU  obvezne  izvještavati  i
usklađivati  svoju  ekonomsku  politiku  sa  zajedničkim  definiranim  ciljevima  i
odredbama EU. 
Program konvergencije također je i  dokument  kojim se istovremeno izvješćuje
o  naporima  koje  poduzima  RH u  svrhu  ispunjavanja  preporuka  Vijeća  EU  u
okviru procedure prekomjernog proračunskog manjka.

Program konvergencije za razdoblje 2017.  – 2020.  objavljen je na internetskim
stranicama Ministarstva financija: 
http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Program%20konvergencije%20Republike%
20Hrvatske%20za%20razdoblje%202017.%20-%202020.pdf.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o  tijelima  u
sustavima  upravljanja  i  kontrole  korištenja
Europskog  socijalnog  fonda,  Europskog  fonda  za
regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem
„Ulaganje za rast i radna mjesta“

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama
Uredbe  o  tijelima  u  sustavima  upravljanja  i  kontrole  korištenja
Europskog  socijalnog  fonda,  Europskog  fonda  za  regionalni  razvoj  i
Kohezijskog  fonda,  u  vezi  s  ciljem  „Ulaganje  za  rast  i  radna
mjesta“ (Narodne novine br.  15/17) te ispravak Uredbe o izmjenama  i
dopunama  Uredbe  o  tijelima  u  sustavima  upravljanja  i  kontrole
korištenja Europskog socijalnog fonda,  Europskog fonda za regionalni
razvoj i  Kohezijskog fonda,  u  vezi  s  ciljem  „Ulaganje  za  rast  i  radna
mjesta“ (Narodne novine br. 18/17).

Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog
odbora za europske strukturne i investicijske
fondove i instrumente Europske unije u Republici
Hrvatskoj

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju Nacionalnog
koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i
instrumente  Europske  unije  u  Republici  Hrvatskoj  (Narodne  novine,
broj  15/17).  Nacionalni  koordinacijski  odbor  osnovan  je  kao  tijelo
nadležno za osiguravanje sveukupne koordinacije korištenja i  praćenje
provedbe  europskih  strukturnih  i  investicijskih  fondova  (ESI  fondovi),
instrumenata i programa Europske unije u Republici Hrvatskoj te 
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osiguravanje usklađenosti  između  različitih  izvora  financiranja  i  ulaganja  koja
se  financiraju  iz  ESI  fondova,  nacionalnih  izvora  i  drugih  instrumenata  i
programa Europske unije te međunarodnih financijskih institucija.

Uredba o izmjenama Uredbe o institucionalnom okviru
sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara

Vlada  Republike  Hrvatske  donijela  je  Uredbu  o  izmjenama  Uredbe  o
institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i  prijevara (Narodne
novine br. 19/17).

Novine u financijskom izvještavanju u sustavu proračuna

Izmjenama  i  dopunama  Pravilnika  o  proračunskom  računovodstvu  i
Računskom  planu  iz  rujna  2016.  (Narodne  novine,  br.  87/16)  uvedene  su,
između ostaloga,  promjene  u  Računskom  planu  koje  se  u  knjigovodstvenom
evidentiranju primjenjuju od 1. siječnja 2017. 

Izmjene  Računskog  plana  zahtijevale  su  usklađenje  obrazaca  financijskih
izvještaja,  pa  je  donijet  Pravilnik  o  izmjenama  i  dopunama  Pravilnika  o
financijskom izvještavanju (Narodne novine, br. 28/17). 
Kao  posljedica  izmjena  Računskog  plana  došlo  je  do  promjena  u  sadržaju
obrazaca PR-RAS, BIL i Obveze,  a nije došlo do promjena u obrascu:  RAS –
funkcijski i obrascu P-VRIO. 

U promijenjenim obrascima financijskih izvještaja došlo je do uključivanja novih
AOP-a  ili  brisanja  postojećih  AOP-a  što  će  trebati  imati  na  umu  prilikom
analiziranja financijskih izvještaja i praćenja trendova kroz godine.

Novi  obrasci  financijskih  izvještaja  dostupni  su  na  internetskim  stranicama
Ministarstva financija: 
http://www.mfin.hr/Državna riznica/Računovodstvo/Financijsko izvještavanje.

Smjernice za upravljanje voznim parkom 
 
Na  temelju  Odluke  o  uvjetima  korištenja  službenih  automobila,
mobilnih  telefona,  redovnih  zrakoplovnih  linija,  poslovnih  kreditnih
kartica,  sredstava  reprezentacije  te  načinu  odobravanja  službenih
putovanja  (Narodne  novine,  br.  37/16),  ministar  uprave  u  suradnji  s
ministrom financija i  državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda  za
središnju  javnu  nabavu  u  ožujku  2017.,  donio  je  Smjernice  za
upravljanje voznim parkom.

Ciljevi Smjernica za upravljanje voznim parkom su:

namjensko korištenje i upravljanje voznim parkom
ekonomično i učinkovito korištenje proračunskih sredstava
ekološki održivo korištenje voznog parka
određivanje klasa vozila
određivanje odgovornih osoba za upravljanje voznim parkom
uvođene  zajedničkog  informacijskog  sustava  za  upravljanje
voznim parkom
davanje  uputa  kod  nabave  službenih  automobila  odgovornim
osobama
ujednačen pristup pri:

- nabavi službenih automobila
- korištenju službenih automobila te
- nadzoru i izvještavanju o korištenju službenih automobila

Obveznici  primjena  Smjernica  su  obveznici  primjene  gore  navedene
Odluke,  a  primjena  se  preporuča  svim  korisnicima  iz  Registra
proračunskih  i  izvanproračunskih  korisnika  kojeg  vodi  Ministarstvo
financija.

Smjernice za upravljanje voznim parkom dostupne su na internetskim
stranicama Ministarstva uprave: 
https://uprava.gov.hr/vijesti/smjernice-za-upravljanje-voznim-parkom-
14591/14591.
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3. NAJAVLJUJEMO

Novi ciklus izobrazbe za stjecanje zvanja
ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor

Novi  (29.)  ciklus  izobrazbe  za  stjecanje  zvanja  ovlaštenoga
unutarnjeg revizora za javni sektor započet će 11. rujna 2017. 

Prijavnice s  popratnom dokumentacijom se zaprimaju najkasnije do
1. rujna 2017. 

Podsjećamo  da  temeljem  Zakona  o  sustavu  unutarnjih  kontrola  u
javnom  sektoru  (Narodne  novine,  br.  78/15)  pravo  na  prijavu  za
pohađanje  izobrazbe  imaju  osobe  kojima  je  stjecanje  stručnog
ovlaštenja  uvjet  za  obavljanje  poslova  radnog  mjesta  na  koje  je
raspoređena. 

4. ZAVRŠNE NAPOMENE

Pozivamo  vas  da  se  uključite  u  kreiranje  Biltena.  Svoje  radove,  prijedloge  ili
komentare možete poslati na adresu elektroničke pošte shj@mfin.hr
 

KLASA: 131-01/16-01/116
URBROJ: 513-08-03-17-4
Zagreb, 30. lipnja 2017.


