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Сарајево, 15.11.2022. године 

МЕДИЈИМА 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 

Комисија поздравила напредак у области финансијске контроле 

  

Економске активности, фискална политика, активности у финансијском те сектору 
статистике биле су теме шестог састанка Пододбора за економска и финансијска питања 
и статистику између Босне и Херцеговине и Европске уније који је одржан 14. и 15. 11. 
2022. године у онлајн формату. Састанком је у име БиХ копредсједавала Вера Летица, 
помоћник министра финансија и трезора БиХ.  

Констатовано је како се, након економског раста првих мјесеци, у наставку 2022. године 
у БиХ осјетио утицај догађаја на глобалној сцени на повећанје цијена, раст инфлације, 
раст спољнотрговинског дефицита итд. Предвиђа се како ће БиХ наставити слиједити 
економске трендове у партнерским економијама те да ће економски раст БиХ у периоду 
2023 - 2025. година бити смањен.  
Делегација БиХ је, између осталог,  информисала Комисију да је усвојена Свеобухватна 
стратегија управљања јавним финансијама 2021 - 2025., а што је један од битних корака 
у реализацији кључног приоритета број 14 из Мишљења Европске комисије.  
 

Европска комисија је поздравила напредак који је остварен у области финансијске 
контроле. Оцијењено је како је постигнут добар напредак у испуњавању 
прошлогодишњих препорука, посебно везано за спровођење стратегије унутрашње 
финансијске контроле у јавном сектору у оба ентитета. Подзаконски акти и методологија 
су ажурирани, те се генеришу консолидовани годишњи извјештаји на свим нивоима 
власти.  
 

Између осталог, Комисија очекује од институција у БиХ да унаприједе пословно 
окружење поједностављењем административних процедура, повећају транспарентност 
и ефикасност јавног сектора, укључујући и јавна предузећа, благовремено објављују 
потпуне и досљедне податке за цијелу земљу, поготово у области јавних финансија те 
убрзају модернизацију наставних планова и програма с циљем бољег усклађивања са 
потребама тржишта рада.  
 

Комисија је истакла како препознаје напоре које су статистичке институције у БиХ 
уложиле у спровођењу пробног пописа пољопривреде те је позвала да се, у складу са 

плановима, попис пољопривреде спроведе 2023. године. Такође, Комисија је позвала 
да се усвоји план за припрему наредног пописа становништва.  

 

Дирекција за европске интеграције 
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