Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
за период 2017-2020. године
Влада Републике Србије усвојила је 11. маја 2017. Стратегију развоја интерне финансијске
контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017-2020. године, са циљем да
имплементира финансијско управљање и интерну ревизију у свеукупни систем управљања у
јавном сектору. Интерна финансијска контрола у јавном сектору представља свеобухватан и
иновативан приступ управљању у јавном сектору, који подразумева комбинацију инструмената
за ефикасно, ефективно, економично и транспарентно управљање јавним реурсима, обликовање
културе управљања и трансформацију друштва.
Нови стратешки документ представља надоградњу Стратегије развоја интерне финансијске
контроле у јавном сектору у Републици Србији у периоду 2009-2014. године, а повећање
одговорности руководилаца и запослених у јавном сектору је фокус новог стратешког
документа. Носилац Стратегије је Министарство финансија (Централна јединица за
хармонизацију – ЦЈХ). За спровођене Стратегије није потребно обезбедити додатна
финансијска средства у буџету Републике Србије.
Повезана је са следећим важећим стратешким документима: Стратегија реформе јавне
управе, Програм реформе управљања јавним финансијама, Стратегија развоја јавних набавки и
Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до
2018. године. Стратегија ИФКЈ даће допринос испуњавању конкретних захтева у процесу
приступања Европској унији у оквиру Поглавља 32 – Финансијски надзор.
Стратегијом је одређен систем за координацију, праћење и извештавање о процесу
спровођења Стратегије. ЦЈХ ће формирати радну групу за интерну финансијску контролу која
ће пратити имплементацију Стратегије и годишње извештавати Владу о спроведеним
активностима, оствареним резултатима и могућим тешкоћама у реализацији циљева и
мера/активности и достављати предлоге за елиминисање уочених тешкоћа. Планирано је да се
радна група састаје два пута годишње.
Иако је направљен значајан напредак у претходном периоду, и даље постоје одређени изазови у
погледу потпуне систематске примене финансијског управљања и контроле и интерне ревизије
од стране корисника јавних средстава. Успостављен ниво финансијског управљања и контроле
је неуједначеног квалитета, а константно повећање броја овлашћених интерних ревизора у
јавном сектору и броја успостављених јединица интерне ревизије, није у довољном обиму
допринео умањењу слабости интерне контроле и подизању управљачке одговорности до
оптималног нивоа.
Општи циљ Стратегије је да се унапреди јавна управа у Републици Србији кроз јачање
одговорности у јавном сектору. Стратешки циљеви усмерени на даљи развој интерне
финансијске контроле су:
 Унапређење улоге Министрства финансија - Централне јединице за хармонизацију у области
координације, праћења, едукације и информисања руководилаца и запослених укључених у
процес ИФКЈ;
 Јачање свести о финансијском управљању и контроли као интегралном делу процеса
управљања са наглашавањем управљачке одговорности, управљања ризицима и процене
квалитета;
 Унапређење интерне ревизије у смислу професионалности и обухвата послова, ефикаснијег
коришћења расположивих ресурса и развоја система процене квалитета.
На основу стратешких циљева одређен је 21 појединачни циљ.
Акциони план за спровођење Стратегије за период од 2017. до 2018. саставни је део Стратегије.
У Акционом плану су изложене конкретне активности које је неопходно спровести да би се
постигли појединачни циљеви дефинисани у Стратегији, одређени су носиоци и партнери за
њихово спровођење, рокови за реализацију активности и показатељи остварења активности.
Међутим, изостали су показатељи за праћење остврења општих и појединачних циљева.
Цео текст стратегије можете наћи овде

