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Уводне напомене 
 
Интерна ревизија (ИР) саставни је део интерне финансијске контроле у јавном сектору 
прописаног Законом о буџетском систему.1Сви корисници јавних средстава (КЈС) обавезни су 
да успоставе ИР на законом утврђен начин, укључујући јединице локалне самоуправе (ЈЛС), 
њихове директне и индиректне кориснике, јавна предузећа (ЈП) и остала правна лица чији је 
оснивач ЈЛС. Интерна ревизија је са једне стране законска обавеза, а са друге неопходна 
активност која додаје вредност организацијама тако што руководиоцима КЈС (министрима, 
градоначелницима, председницима општина, директорима ЈП) на систематичан и 
дисциплинован начин пружа уверавања да су систем интерних контрола, управљање 
ризицима и управљање организацијом адекватни. 

Без обзира на ком нивоу власти је успостављена, ИР би у јавном сектору (баш као и у реалном) 
требало да се спроводи у складу са међународним стандардима за професионалну праксу 
интерне ревизије.2Она се успоставља сагласно прописаном законодавном оквиру и спроводи 
у складу са методологијом коју прописује Министарство финансија – Централна јединица за 
хармонизацију (ЦЈХ) и претходно наведеним међународним стандардима. 

Након 13 година непрекидног развоја овог сектора,према подацимаЦЈХ,3у јавном сектору 
Републике Србије тренутно постоји 413 сертификованих интерних ревизора, од чега је 346 
активно. Интерна ревизија и даље није у потпуности успостављена у ЈЛС. Ситуација је 
нарочито изражена у општинама, од којих су свега 24 општине успоставиле ову функцију. 
Анализа која је саставни део овог документа и којом се у обзир узимају садашњи регулаторни 
модели за успостављање функције ИР показује да је у јавном сектору потребно најмање 2.108 
интерних ревизора (Табела 1). Према постојећој методологији, тренутно се годишње 
просечно лиценцира око 40 интерних ревизора у јавном сектору, што, уз потребу 
успостављања појединачних интерних ревизија код сваког КЈС, онемогућава увођење 
интерне финансијске контроле у јавни сектор у разумном року. 

Ради превазилажења наведеног проблема, у склопу пројекта „Реформа локалних финансија 
II у Србији“ (РЕЛОФ2), који подржава Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO), 
спроведено је више анализа постојећег правног и организационог оквира. Тe анализе су 
усредсређене на могућност успостављања централизоване јединице за ИР која покрива све 
кориснике јавних средстава на нивоу једне ЈЛС, и то у складу са постојећим законским 
решењима.456Основна намера била је да се повећањем обухвата корисника једне јединице 
за ИР, коју би чинио адекватан број сертификованих интерних ревизора, омогући брже 
испуњавање законске обавезе и ефикасније увођење интерне финансијске контроле у јавни 
сектор. 

На основу добијених налаза, у овом документу разрађен је модел централизоване јединице 
за ИР која покрива све КЈС на нивоу једне ЈЛС (у даљем тесту „Модел“) са пратећим прилозима 

 
1„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18,31/19и 72/2019члан 80. 
2global.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Serbian.pdf. 
3mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/kgi/Konsolidovani%20godisnji%20izvestaj%20o%20IFKJ%20za%202018_%20godinu.pdf. 
4 Д.Протић, Извештај о анализи правних проблема у успостављању функционалне заједничке интерне ревизије, РЕЛОФ 
(2017). 
5Д. Протић, Извештај о могућим опцијама модалитета функционалне заједничке интерне ревизије у јединицама локалне 
самоуправе, РЕЛОФ (2017). 
6Д.Протић, Извештај о заједничкој интерној ревизији, РЕЛОФ (2018). 

https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Serbian.pdf
https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/kgi/Konsolidovani%20godisnji%20izvestaj%20o%20IFKJ%20za%202018_%20godinu.pdf
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(обрасцима). Обрасци треба да омогуће свакој ЈЛС која то жели да релативно једноставно 
примени предложени Модел. 

 

Тренутно стање интерне ревизије 
 

Уз коришћење расположивих јавно доступних података релевантних за анализу, сачињени су 
табеларни прегледи о укупном броју КЈС са пројекцијама минималног броја интерних 
ревизора према Правилнику о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и 
методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору7(у 
даљем тексту „Правилник“) и бројем интерних ревизора запослених на дан 31.12.2018. 
године (Табела 1). Поред тога, израђен је преглед по градовима са пројекцијом минималног 
броја интерних ревизора у јавном сектору сагласно регулативи, стварним бројним стањем и 
прорачуном недостајућег броја интерних ревизора у јавном сектору (Табела 2). На крају, дат 
је и преглед по општинама, са бројем индиректних буџетских корисника и јавних предузећа 
којима је свака општина оснивач, пројекцијама минималног броја интерних ревизора, 
стварним бројем интерних ревизора и прорачуном недостајућих капацитета (Табела 3). 

Табела 1. Преглед укупног броја КЈС, пројекција потребног броја интерних ревизора према 
Правилнику и број запослених интерних ревизора на дан 31.12.2018. године 

Корисник јавних средстава Број КЈС 

Минималан 
број ИР у 
складу са 

тренутном 
регулативом 

Број 
запослених 
ИР на дан 

31.12.2018. 

Недостајући 
број 

интерних 
ревизора 

Корисници јавних средства који имају преко 250 
запослених  

359 1.077 336 741 

Директни буџетски корисници 43 129 115 14 

Индиректни буџетски корисници 95 285 13 272 

Јавна предузећа којима су оснивачи Република 
Србије и ЈЛС; правна лица основана од стране 

тих јавних предузећа, правна лица код којих 
Република Србија односно локална власт има 

директну или индиректну контролу над више од 
50% капитала или више од 50% гласова у 

управном одбору; и друга правна лица у којима 
јавна средства чине више од 50% укупних 

прихода остварених у претходној пословној 
години 

100 300 139 161 

Јавне агенције и организације на које се 
примењују прописи о јавним агенцијама 

1 3 1 2 

Корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање 

120 360 68 292 

Корисници јавних средстава који имају мање од 
250 запослених 

4.923 1.031 147 884 

Директни буџетски корисници 277 174 79 95 

Индиректни буџетски корисници 3.576 / 4 / 

Јавна предузећа којима су оснивачи Република 
Србија и ЈЛС; правна лица основана од стране 

тих јавних предузећа; правна лица код којих 
Република Србија односно локална власт има 

директну или индиректну контролу над више од 

835 835 42 793 

 
7 "Службени гласник РС", бр. 99/2011, 106/2013 
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50% капитала или више од 50% гласова у 
управном одбору; и друга правна лица у којима 

јавна средства чине више од 50% укупних 
прихода остварених у претходној пословној 

години 

Јавне агенције и организације на које се 
примењују прописи о јавним агенцијама 

21 21 8 13 

Корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање 

214 1 148  

Укупно КЈС 5.282 2.108 483 1.625 
Извори: kjs.trezor.gov.rs;paragraf.rs/propisi/pravilnik-o-spisku-korisnika-javnih-
sredstava.html;mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/kgi/Konsolidovani%20godisnji%20izvestaj%20o%20IFKJ%20za%202018_%20godin
u.pdf 

Према анализи, минималан број интерних ревизора у јавном сектору износи 2.108, док су 
тренутно ангажована 483. Из овог произилази да је недостајући број интерних ревизора у 
јавном сектору у Републици Србији 1.625. 

Табела 2. Преглед по градовима у Републици Србији,9 пројекција минимално потребног броја 
интерних ревизора према Правилнику , број запослених интерних ревизора на дан 31.12.2018. 
године и прорачун недостајућег броја интерних ревизора 

Град Број КЈС 

Минималан 
број интерних 

ревизора у 
складу са 

тренутном 
регулативом 

Број 
запослених 
интерних 
ревизора 

на дан 
31.12.2018. 

Недостајући 
број 

интерних 
ревизора 

Београд 128 144 48 96 

Нови Сад 61 64 18 46 

Ниш 31 24 7 17 

Крагујевац 35 29 6 23 

Лесковац 33 19 3 16 

Панчево 37 30 1 29 

Суботица 42 28 8 20 

Крушевац 19 18 - 18 

Зрењанин 55 18 2 16 

Краљево 22 18 2 16 

Чачак 25 15 - 15 

Смедерево 27 17 - 17 

Нови Пазар 21 16 5 11 

Ужице 23 16 - 16 

Шабац 18 16 - 16 

Врање 17 11 - 11 

Ваљево 18 12 - 12 

Јагодина 11 12 - 12 

Пожаревац 15 12 - 12 

Сремска Митровица 21 9 - 9 

Бор 14 8 - 8 

Кикинда 24 5 1 4 

Сомбор 38 7 - 7 

 
8Корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање су највећим делом здравствене установе (болнице, 

домови здравља, апотеке итд.) који су индиректни корисници средстава Министарства здравља или Републичког фонда за 
здравствено осигурање. Успостављање функције интерне ревизије код ових КЈС је предвиђено регулаторним оквиром. Постојећи 
број ИР не представља вишак ИР, него организациону потребу руководилаца КЈС која је у складу са важећом законском 
регулативом. 
 

9Посматрани подаци у свим табелама не укључују Аутономну покрајину Косово и Метохију. 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7UE525DW/kjs.trezor.gov.rs/
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-o-spisku-korisnika-javnih-sredstava.html
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-o-spisku-korisnika-javnih-sredstava.html
https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/kgi/Konsolidovani%20godisnji%20izvestaj%20o%20IFKJ%20za%202018_%20godinu.pdf
https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/kgi/Konsolidovani%20godisnji%20izvestaj%20o%20IFKJ%20za%202018_%20godinu.pdf
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Зајечар 19 10 1 9 

Вршац 15 4 1 3 

Прокупље 10 5 - 5 

Пирот 16 6 - 6 

Лозница 7 7 - 7 

Укупно 802 580 103 477 

Извори:paragraf.rs/propisi/zakon_o_teritorijalnoj_organizaciji_republike_srbije.html;kjs.trezor.gov.rs; 
mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/kgi/Konsolidovani%20godisnji%20izvestaj%20o%20IFKJ%20za%202018_%20godinu.pdf 

На нивоу градова, у Републици Србији укупно су запослена 103 интерна ревизора у јавном 
сектору, док је минималан број према тренутно важећој регулативи 580, што значи да 477 
недостаје. 

Табела 3. Преглед по општинама у Републици Србији, пројекција минималног потребног броја 
интерних ревизора према Правилнику, број интерних ревизора на дан 31.12.2018. године и прорачун 
недостајућих интерних ревизора 

Општине Број КЈС 

Минималан 
број 
интерних 
ревизора у 
складу са 
тренутном 
регулативом 

Број 
интерних 
ревизора 
на дан 
31.12.2018. 

Недостајући 
број 
интерних 
ревизора 

 

Директни буџетски корисници – Општине 120 122 24 98 

Индиректни буџетски корисници 761 3 - - 

Јавна предузећа и друштва капитала 278 282 3 279 

Укупно 1.159 407 27 380 
Извори: kjs.trezor.gov.rs;paragraf.rs/propisi/pravilnik-o-spisku-korisnika-javnih-sredstava.html; 
mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/kgi/Konsolidovani%20godisnji%20izvestaj%20o%20IFKJ%20za%202018_%20godinu.pdf 

Према претходном прегледу, у складу са тренутно важећом регулативом, на нивоу општина у 
Републици Србији минимално је потребно 407 интерних ревизора у јавном сектору, а 
тренутно је запослено само њих 27, односно недостаје 380 интерних ревизора. 

Расположиви подаци недвосмислено указују на недовољан број интерних ревизора у ЈЛС. 
Поред тога, чини се да је изузетак дозвољен законом – ако не постоји могућност да се испуне 
законом прописани облици за успостављање и организацију ИР, послове јединице за ИР може 
да обавља интерни ревизор запослен код КЈС (инокосни ревизор) – постао правило на свим 
нивоима власти. Насупрот томе, међународни стандарди ИР наводе, како посредно тако и 
непосредно, да се активност интерне ревизије обавља у тиму, а тим подразумева бар два 
лица. 

Проблем недостатка сертификованих интерних ревизора јасно се огледа и у чињеници да у 
бројним ЈЛС и ЈП уопште није успостављена функција ИР. Истраживање које је пројекат РЕЛОФ 
спровео крајем 2018. године, под називом„ Степен примене финансијског управљања и 
контроле и функције интерне ревизије у локалним самоуправама и јавним предузећима 
основаним од стране локалних самоуправа“, показало је да само 34% од 128 испитаних ЈЛС 
има успостављену функцију ИР, док је 65% нема. Када говоримо о јавним предузећима, од 
укупно 144 ЈП која су учествовала истраживању, свега 17% је увело ову функцију, док је 80% 
нема (преосталих 3% није одговорило на ово питање).Такође, треба нагласити да значајан 
број интерних ревизора који раде у ЈЛС или ЈП обухваћеним истраживањем нису 
сертификовани или су тек у процесу сертификације. 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7UE525DW/paragraf.rs/propisi/zakon_o_teritorijalnoj_organizaciji_republike_srbije.html
https://kjs.trezor.gov.rs/
https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/kgi/Konsolidovani%20godisnji%20izvestaj%20o%20IFKJ%20za%202018_%20godinu.pdf
https://kjs.trezor.gov.rs/
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-o-spisku-korisnika-javnih-sredstava.html
https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/kgi/Konsolidovani%20godisnji%20izvestaj%20o%20IFKJ%20za%202018_%20godinu.pdf
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Модел функције интерне ревизије која покрива и друге кориснике 
јавних средстава основаних од стране исте јединице локалне 
самоуправе – централизована јединица интерне ревизије 
 
Модел представљен у наставку подразумева успостављање централизоване јединице за ИР 
на нивоу ЈЛС која ће функционално покривати како саму ЈЛС тако и друге КЈС чији је оснивач 
ЈЛС. 

Узимајући у обзир претходно наведен недостатак интерних ревизора у јавном сектору, 
Моделом се тежи максимизацији ефеката њиховог рада. 

Моделом се пружа могућност да интерни ревизори у јавном сектору посматрају ЈЛС као 
један ентитет, односно као јединствену целину, и да свој рад усмере на најзначајније 
процесе који се одвијају у оквиру ње. С тим у вези, јединица за ИР успостављена према 
Моделу омогућава да се и индиректни корисници и ЈП, као и друга привредна друштва у 
власништву ЈЛС, посматрају у функцији развоја ЈЛС уместо као засебни ентитети са 
сопственим (често међусобно неусаглашеним) циљевима. Тиме се на нивоу ЈЛС тежиште 
активности ИР ставља на стратешке циљеве и ризике који се налазе на путу ка остварењу тих 
циљева. 

У прилог предложеном Моделу говори и чињеница да је интерној ревизији својствен концепт 
„3Е“ (који као минимум подразумева „ефикасно, економично и ефективно“ коришћење 
средстава и ресурса организације). Управо на основу поменутих начела концепта 3Е, 
Моделом се инсистира да се ресурси ангажују у оквиру расположивог времена тако да се 
постигне максималан резултат. Модел омогућава да се ресурси ИР усмере на предмете 
ревизије који су довољно велики да оправдају ревизију и довољно мали да би њима било 
могуће управљати. Модел централизоване функције за ИР имао би већи „ревизорски 
универзум“, односно шири распон потенцијалних предмета ревизије, а самим тим и 
могућност ефективнијег избора предмета ревизије обухваћених стратешким и годишњим 
планом, као и ефективније и ефикасније искоришћење ограниченог броја интерних ревизора. 

Из потребе да се активност ИР усклади са међународним стандардима професионалне праксе 
произилази и инсистирање да предложени Модел подразумева централизовану јединицу за 
ИР састављену од најмање три интерна ревизора. У Србији је пракса показала да је инокосни 
интерни ревизор у стању да спроведе највише две до три интерне ревизије годишње, без 
обзира на предмет ревизије. Што више интерних ревизора ради као тим, то су бољи и 
резултати њиховог рада (повећава се број ревизија). 

Са једне стране, недостаје кадар који би обављао послове ИР. Са друге, намера је да се 
активношћу ИР обухвате сви корисници јавних средстава, а ЈЛС имају рационално а и законско 
упориште да централизацијом функције ИР то учине. Предложени Модел заснован је, пре 
свега, на релевантном регулаторном оквиру, односно: 

1. Закону о буџетском систему, којим је прописана је обавеза успостављања интерне 
ревизије у јавном сектору Републике Србије; 

2. Правилнику о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и 
методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у 
јавном сектору, који, у члану 6, прописује да интерна ревизија ЈЛС врши ревизију 
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КЈС (директних и индиректних). Овим чланом се подручје рада интерне ревизије 
ЈЛС ограничава само на кориснике буџетских средстава, док остали корисници 
јавних средстава нису обухваћени, осим у мери у којој користе буџетска средства. 
Истовремено, чланом 3 Правилника прописано је да се ИР успоставља у једном од 
три организациона облика: 

I. организовањем посебне функционално независне организационе 
јединице за ИР, 

II. организовањем заједничке јединице за ИР на предлог два или више 
корисника јавних средстава, уз претходну сагласност ЦЈХ, или 

III. обављањем интерне ревизије од стране јединице за ИР другог 
корисника, на основу споразума, уз претходну сагласност ЦЈХ. 

Према Моделу, функција ИР се успоставља у виду првог организационог облика, 
односно организовањем посебне функционално независне организационе 
јединице. Истовремено, Модел се ослања и на трећи организациони облик, јер 
путем споразума омогућава пружање услуге ИР јавним предузећима чији је 
оснивач ЈЛС, привредним друштвима у власништву ЈЛС и осталим правним лицима 
чији је оснивач ЈЛС; 

У ситуацији када су ЈЛС сувише мале, односно имају веома мали број КЈС, где је 
формирање јединице за интерну ревизију неекономично препоручује се да се 
размотри могућност успостављања заједничке јединице за интерну ревизију чији 
оснивачи могу да буду две или више ЈЛС које су територијално блиске, у складу са 
другим организационим обликом и члана 3. Правилника10. 

3. Зaкoну o финансирању локалне сaмoупрaвe11, који у члану 6 дефинише врсте 
прихода насталих употребом јавних средстава, укључујући приходе настале 
продајом услуга корисника јавних средстава чије је пружање уговорено са 
физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље, односно приходе 
настале продајом услуга корисника средстава буџета јединица локалне 
самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима; 

4. Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе12; 

5. Статуту КЈС и статуту ЈЛС; 

6. Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и 
распоред средстава са тих рачуна, којим се уређују рачуни за уплату јавних 
прихода, односно, у случају Модела, наплате накнаде за обављање услуге ИР. 

 

 
10 „Смернице за успостављање заједничке јединице за интерну ревизију“, ЕУ подршка даљем развоју интерне финансијске 

контроле у јавном сектору (ПИФЦ), Стално поступање у јавном интересу, аутори: Анелиз Месимили и Грегори Шарле 
(Министарство финансија Француске), уз подршку лица из Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија 
Србије. 
11 "Сл. глaсник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклaђeни дин. изн., 125/2014 - усклaђeни дин. изн., 95/2015 - 

усклaђeни дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклaђeни дин. изн., 104/2016 - др. зaкoн, 96/2017 - усклaђeни дин. изн., 89/2018 - 
усклaђeни дин. изн. и 95/2018 - др. зaкoн и 86/2019 – усклађени и дин.изн. 
12 Сл. глaсник РС", бр. 21/16, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др.закон и 86/2019-др. закон 



  
  

 

Страна 9 од 16 
 

Корак 1 – Доношење Одлуке о оснивању јединице за ИР 
Централизована јединица за ИР успоставља се Одлуком о оснивању (Прилог 1), а 

организационо уређује Правилником о унутрашњем уређењу радних места (Прилог 

5). 

Руководилац ЈЛС (градоначелник или председник општине) на основу надлежности 

утврђених Статуом ЈЛС доноси Одлуку о оснивању јединице за интерну ревизију 

(Прилог 1), којом се утврђују надлежност, организација и начин рада јединице за ИР. 

Да би јединица за ИР на нивоу ЈЛС могла да пружа услуге ИР и јавним предузећима, 

потребно је да Одлука о оснивању не садржи елементе који би ограничили рад 

јединице за ИР само на кориснике буџетских средстава. 

Јединица за ИР је организационо независна од делатности коју ревидира и није део 

ниједног пословног процеса нити организационог дела органа ЈЛС. Одлуком се 

дефинише и делокруг рада јединице за ИР који, осим свих организационих делова 

ЈЛС, свих програма, активности и процеса у надлежности ЈЛС, укључујући средства 

Европске уније, као и свих осталих ресурса која обезбеде друга тела и институције, 

обухвата и остале кориснике јавних средстава којима је оснивач ЈЛС. 

 

Корак 2 – Доношење Правилника о унутрашњем уређењу радних места у ЈЛС 
Непосредно након доношења Одлуке о оснивању јединице за ИР, потребно је 

Правилником о организацији и систематизацији радних места у ЈЛС утврдити опис 

послова јединице за ИР, број извршилаца и њихову стручну спрему и радно искуство, 

као и додатне услове у погледу знања и вештина интерних ревизора. У складу са 

Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе, обједињен предлог Систематизације припрема начелник управе, а усваја 

Веће ЈЛС. 

Модели којима се описују опис послова јединице за ИР, потребна стручна спрема, 

квалификације и радно искуство за руководиоца интерне ревизије, вишег интерног 

ревизора и интерног ревизора могу се наћи на интернет страници ЦЈХ. 

 

Корак 3 – Доношење Повеље и Етичког кодекса јединице за ИР у ЈЛС 
Сагласно међународним стандардима професионалне праксе, основни документ у 

коме су дефинисани сврха, овлашћења и одговорности активности ИР je Повеља 

(Прилог 3). Пре него што је могуће вршити интерну ревизију буџетских корисника, 

Повељу јединице за ИР на нивоу ЈЛС потписују руководилац ЈЛС (градоначелник или 

председник општине) и руководилац јединице за ИР. Приликом припреме Повеље ИР, 

потребно је водити рачуна да делокруг активности ИР подразумева и обављање 

послова ИР и код других КЈС на основу Споразума. 

  

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/Model%20opisa%20posla%20jedinice%20za%20IR.pdf
https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/Model%20opisa%20posla%20rukovodioca%20jedinice%20za%20IR.pdf
https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/Model%20opis%20posla%20viseg%20internog%20revizora.pdf
https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/Model%20opis%20posla%20viseg%20internog%20revizora.pdf
https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/Model%20opisa%20posla%20internog%20revizora.pdf
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Кораци 4 и 5 – Потписивање Споразума и Уговора између ЈЛС и ЈП 
 

У претходно наведеним анализама правног оквира за успостављање заједничке ИР 
које је припремио пројекат РЕЛОФ истакнута je мањкавост Споразума као правног 
акта, пошто он није адекватно утемељен у нашем правном поретку. Наиме, Закон о 
буџетском систему не предвиђа акт о споразумевању између корисника јавних 
средстава у било ком облику. Према томе, такав акт о споразумевању у контексту ИР 
може првенствено да има својство оперативног акта, односно документа којим се 
планирају и организују одређене активности. 

Да би се овај проблем превазишао, Моделом се предвиђају два корака: 

• као прво, неопходно је потписивање Споразума о обављању послова интерне 
ревизије између ЈЛС и јавног предузећа/ привредног друштва у власништву 
ЈЛС; и 

• након што ЦЈХ да сагласност на Споразум, приступа се другом кораку – 
потписивању Уговора о спровођењу интерне ревизије код корисника јавних 
средстава између ЈЛС и ЈП/привредног друштва коме је оснивач ЈЛС. Уговором 
се прецизирају сва битна питања, односно међусобна права и обавезе. 

Споразум о обављању послова интерне ревизије 
Споразум о обављању послова ИР (Прилог 2) представља акт који потписују 
руководилац ЈЛС и руководилац КЈС (директор ЈП или друштва капитала чији је 
оснивач ЈЛС). 

Када прикупља податке и анализира рад корисника јавних средстава ради утврђивања 
ризика у сврху доношења Стратешког и Годишњег плана ИР, руководилац јединице за 
ИР дописом (заједно са упитником) обавештава све руководиоце КЈС о циљу, сврси и 

Кораци у успостављању ИР у складу са предложеним Моделом су следећи: 

1. ЈЛС доноси Одлуку о оснивању централизоване јединица за ИР. 
2. ЈЛС доноси Правилник о организацији и систематизацији радних места. 
3. Руководилац ИР припрема нацрт Повеље и Етичког кодекса и предлоге Стратешког и 

Годишњег плана ИР. 
4. Руководилац ЈЛС усваја Повељу и Етички кодекс, као и Стратешки и Годишњи план. 
5. ЈЛС и ЈП/привредна друштва коме је оснивач ЈЛС усаглашавају текст Споразума о 

обављању послова ИР. 
6. ЈЛС Споразум доставља ЦЈХ на сагласност. 
7. ЈЛС и ЈП/привредна друштва којима је оснивач ЈЛС потписују Споразум и Уговор о 

спровођењу ИР код корисника јавних средстава (након добијања сагласности (ЦЈХ). 
8. Руководилац ИР припрема нацрт Повеље и Етичког кодекса и предлоге стратешког и 

годишњег плана ИР за ЈП/привредно друштво коме је оснивач ЈЛС. 
9. Руководилац ЈЛС и руководилац ЈП/привредног друштва коме је оснивач ЈЛС усвајају 

Повељу и Етички кодекс, као и Стратешки и Годишњи план ИР. 
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обиму рада јединице за ИР. Посебан допис се упућује директорима ЈП у ком се,осим 
сврхе, циља и обима ревизије, наводи и да у складу са тренутном регулативом 
јединица за ИР може да ревидира процесе који се односе на употребу буџетских 
средстава и процесе који утичу на добит предузећа. Дописом се упућује и питање о 
жељи ЈП да потпише Споразум са ЈЛС. 

Ако руководилац ЈП одлучи да потпише Споразум, Споразум се шаље на сагласност 
ЦЈХ. Како за давање сагласности нису прописани званични критеријуми нити услови, 
ЦЈХ се у досадашњој пракси руководила општим критеријумима као што је капацитет 
јединица ИР у погледу људских ресурса.  

Након добијене сагласности, следи потписивање Споразума о обављању послова ИР. 
Споразум се закључује на неодређено време. 

Уговор о спровођењу послова интерне ревизије 
Ради ближег уређивања односа међу потписницама Споразума и у циљу његове 
детаљније разраде, руководилац ЈЛС и директор ЈП потписују Уговор о спровођењу 
интерне ревизије код јавног предузећа корисника јавних средстава (Прилог 2а). 
Уговор се потписује за сваку буџетску годину. 

Уговором се прецизира обавеза руководиоца јединице за ИР да у дефинисаном року 
поднесе директору ЈП на одобрење нацрт Повеље и Етичког кодекса, као и предлог 
стратешког и годишњег плана ИР која ће се вршити на основу Споразума. Уговором се 
прецизира и број ревизор-дана предвиђених за активност ИР код ЈП. Саставни део 
Уговора је и План активности по појединачним активностима, којим се утврђује број 
потребних ревизор-дана, као и Месечни преглед активности, у који се уносе подаци о 
планираним и извршеним активностима, члановима ревизорског тима и броју 
утрошених ревизор-дана. Предмет ревизије се усаглашава између директора ЈП и 
руководиоца јединице за ИР, и то на основу предлога датог у складу са резултатима 
процене ризика. Сходно томе, областима ревизије биће покривене приоритетне 
активности које утичу на резултат пословања. 

У Уговору се осим наведених елемената, дефинише и надокнада. Наиме, планом 
буџета ЈЛС планирају се и трошкови који настају услед рада јединице за ИР. Пружањем 
услуге ИР јавном предузећу наведени трошкови расту и морају бити надокнађени кроз 
наплату накнаде за обављање услуге ИР (детаљније о висини накнаде видети у делу 
Утврђивање накнаде за услугу обављања интерне ревизије у јавном сектору по 
споразуму). 

Корак 6 – Доношење Повеље у ЈП 
Након закључења Споразума и пратећег Уговора, руководилац јединице за ИР 

припрема нацрт Повеље ИР јавног предузећа (Прилог 3а). Повељом се дефинишу 

сврха, овлашћења и одговорности руководиоца ИР, интерних ревизора и руководиоца 

КЈС, то јест директора ЈП. 

Корак 7– Доношење Стратешког и Годишњег плана јединице за ИР 
Да би остварили своју мисију, интерни ревизори у систематичном и структурираном 

процесу, који укључује процену ризика, развијају Стратешки и Годишњи план 

ревизије. Стратешки и Годишњи план се доносе на основу процене ризика, узимајући 

у обзир све кориснике јавних средстава на нивоу ЈЛС и полазећи од њихових  
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стратешких циљева. Годишњи план рада јединице за ИР произилази из Стратешког 

плана. Не постоји званично прописана форма Стратешког и Годишњег плана: дат је 

само минимум садржине у Приручнику за интерну ревизију у Србији (део први) који 

је саставни део материјала за обуку за стицање звања овлашћени интерни ревизор у 

јавном сектору, а јединица за ИР га по потреби може и проширити. 

Стратешки план се израђује за период од три године и по потреби се ажурира једном 

годишње. Саставни део Стратешког плана чини и Оперативни план обима, у коме 

интерни ревизори на основу ревизорског универзума пројектују број потребних 

ревизор-дана за спровођење ревизије. Оперативним планом обима утврђује се и 

оптималан број ревизора за ЈЛС и КЈС које она услужно покрива. 

Предлог стратешког и годишњег плана одобрава градоначелник/председник 

општине. Уколико постоји потреба за изменом годишњег плана, предлог измена 

прослеђује се градоначелнику/председнику општине на одобрење. 

 

Утврђивање накнаде за услугу обављања ИР у јавном сектору по 
споразуму 
 

Као руководиоци КЈС, директори ЈП имају право и обавезу да одлуче да ли ће функцију ИР 
успоставити самостално или путем Споразума. Узимајући у обзир величину јавних предузећа 
чији је оснивач ЈЛС (град или општина), у наставку је дат преглед броја јавних предузећа по 
величини, односно по броју запослених.  

Табела 4. Преглед броја јавних предузећа у градовима према броју запослених 

Градови – преглед јавних предузећа према броју запослених 
Број јавних 
предузећа 

до 50 запослених 159 

до 51 до 100 запослених 45 

до 101 до 250 запослених 62 

преко 250 запослених 42 

Укупно ЈП у градовима 308 
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Табела 4а. Преглед броја јавних предузећа у општинама према броју запослених 

Општине – преглед јавних предузећа према броју запослених 
Број јавних 
предузећа 

до 50 запослених 189 

до 51 до 100 запослених 55 

до 101 до 250 запослених 32 

преко 250 запослених 2 

Укупно ЈП у општинама 278 

 

Из претходних прегледа (Табела 4 и 4а.) може се закључити да у структури јавних предузећа 
чији је оснивач ЈЛС (градови и општине) доминирају мала јавна предузећа, са мање од 50 
запослених (52% на нивоу градова и 68% на нивоу општина). Узимајући у обзир ову чињеницу 
увођење функције интерне ревизије у мала јавна предузећа, релативно посматрано, захтева 
значајан трошак зараде ангажовања интерног ревизора за та предузећа.  

Мала јавна предузећа, као системи, у свом пословању најчешће имају само неколико 
значајних процеса (нпр. приходи, расходи, јавне набавке, зараде и имовина), који могу да 
буду предмет рада интерног ревизора, узимајући при том у обзир принцип економичности. 
Обзиром на мали број значајних процеса у овим малим јавним предузећима, стратешким 
планом (три године) могуће је покрити све поменуте процесе, што значи да је довољно 
ревидирати оквирно два процеса годишње да би се ревизијом „покрили“ сви значајни 
процеси.  

Дакле, као додатни аргумент за успостављање функције ИР на основу Споразума лежи у 
чињеници да је годишњи трошак бруто зараде стално запосленог интерног ревизора већи од 
ангажовања интерних ревизора по основу Споразума. У ситуацији када се интерни ревизор 
плаћа по основу Споразума, плаћају се само ревизор-дани за претходно планиране и 
усаглашене активности. Приликом планирања, води се рачуна да се спроводе активности које 
су од кључног значаја за КЈС. 

Поменутим Уговором мора да се омогући да јавно предузеће надокнади трошкове настале 
вршењем услуге ИР, и то у износу који покрива бруто зараде и остале трошкове ангажованих 
ревизора за број ревизор-дана утрошених за пружање услуге ИР. Оваква накнада трошкова је 
у складу са важећим прописима и била би књижена као: 

• приходи настали продајом услуга корисника буџетских средстава чије је пружање 
уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље, члан 19 
Закона о буџетском систему, односно 

• приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединица локалне 
самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима, члан 6 Зaкoна 
o финaнсирaњу лoкaлнe сaмoупрaвe. 
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По основу Уговора, целокупан месечни износ зараде интерног ревизора у јавном сектору 
сноси ЈЛС. Као основ за утврђивање накнаде за услугу ИР узима се претпоставка да ће бити 
надокнађени сви трошкови које је ЈЛС сносила по основу бруто зарада интерних ревизора 
запослених у ЈЛС. Потом се сагледава број ревизор-дана утрошених за пружање услуге ИР 
јавним предузећима. Остали трошкови који оваквим ангажовањем настају, као што су 
трошкови канцеларијског материјала, амортизација рачунара и слично, нису укључени у 
утврђивање накнаде јер су финансијски посматрано симболични. 

Према званично доступним подацима за октобар 2019, просечна нето зарада по запосленом 
у јавном сектору у Србији износила је 60.913 динара.13 У Табелама 4 и 4а представљена је 
калкулација износа накнаде на основу овог просека. 

Табела 5. Обрачун просечне цене ревизор-дана 

  
У 
динарима 

Просечан 
број 

радних 
дана 

Просечна 
цена 

ревизор-
дана 

Просечна бруто II зарада у Републици Србији – јавни сектор, октобар 
2019. 98.070 22 4.509 

 

Табела 5а. Обрачун накнаде за ИР по према планираним/извршеним активностима 

Р.бр. Опис планиране/извршене активности  Број дана 

Трошак 
накнаде 
по дану  Укупно 

1 Израда статутарних аката из Прилога 4, тачке 1 до 7 46 4.509 207.412 

2 
Спровођење ревизије система/процеса/процедуре из Прилога 4, 
тачка 8 45 4.509 202.903 

  Укупно     410.316 

 
Калкулатор обрачуна накнаде који је саставни део овог извештаја омогућава рачунање 
накнаде за ИР према планираним активностима за потребе буџетирања, односно извршеним 
за потребе плаћања. 

 

Методологија за утврђивање броја потребних интерних ревизора у 
јединици за ИР 
 

Мада је Модел представљен у горњем тексту предвиђен законом, у пракси није уобичајен. 

Стога, у овом тренутку не постоји методологија којом би се дефинисао број потребних 

интерних ревизора у јединицама формираним на описан начин. У складу са Моделом, као и 

са циљем давања што прецизнијих инструкција за ефикасно успостављање Модела, у 

наставку је дата Методологија за утврђивање потребног броја интерних ревизора по Моделу 

централизоване јединице за ИР на нивоу ЈЛС. 

 
 

13„Службени гласник РС“, бр. 93/19 oд 26.12.2019. године. 

https://www.stat.gov.rs/media/4930/zr10_tab-5_prosecne-zarade-u-javnom-sektoru.xlsx
https://www.stat.gov.rs/media/4930/zr10_tab-5_prosecne-zarade-u-javnom-sektoru.xlsx
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1. Свака ЈЛС представља једног директног буџетског корисника. Остали директни 

корисници, попут правобранилаштва или буџетске инспекције, подразумевају се јер 

су за потребу ове методологије занемарљиви и могу бити предмет ревизије од стране 

јединици за ИР по потреби. 

2. С обзиром да је рад интерних ревизора по дефиницији тимски рад, што подразумева 

минимално два ревизора, а Правилником је прописан услов да јединица за ИР броји 

најмање 3 интерна ревизора, калкулација се базира на захтеву Правилника.  

3. Број ревизија које је према Годишњем плану потребно извршити по кориснику 

утврђен је на основу значаја и вероватноће утицаја из анализе ризика, као и на бази 

практичног искуства. 

4. За број ревизор-дана по ревизији узет је просечан број дана неопходан да би се 

ревизија извршила (видети преглед потенцијалних подручја ревизије у Прилогу 6). 

Имајући у виду тренутно стање у интерној ревизији у јавном сектору у Србији, при 

процени броја ревизор-дана по ревизији претпоставља се да су ангажовани интерни 

ревизори са мање искуства на пословима ИР. 

 

Методологија за прорачун потребног броја интерних ревизора рађена је на основу: 

норматива од 170 ревизор-дана (колико интерни ревизор годишње има на располагању); 

Стратешког плана за три године; предложених 11 подручја ревизије (остављена је могућност 

и за остала подручја, уколико их има); броја КЈС којима је ЈЛС оснивач (индиректних буџетских 

корисника и ЈП); као и искуствене процене броја потребних дана за ревизију према 

подручјима за интерног ревизора са једном, две и три године искуства. 

Један интерни ревизор годишње на располагању има 170 ревизор-дана.14 Просечно време 

трајања једне ревизије је 45 дана (према прегледу за подручја ревизије из Прилога 6). Осим 

броја КЈС и броја запослених код КЈС, при прорачуну броја ревизора значајно је и то да су 

општине оснивачи великог броја месних заједница које улазе у укупан збир КЈС а неретко 

имају само једног запосленог, или чак немају ниједног. За први трогодишњи циклус, при 

прорачуну броја КЈС не треба узети месне заједнице у обзир. Свакако треба имати у виду да 

се ефикасност интерних ревизора повећава са протоком времена и стицањем искуства, што је 

пројектовано у броју дана у датим подручјима за трогодишњи циклус. 

Ова методологија укључује и калкулатор помоћу кога КЈС на једноставан начин, следећи 
описане кораке, може доћи до потребног броја ИР. 

  

 
14 Од укупног броја радних дана у току године (око 260) потребно је одузети број дана годишњег одмора, државних празника, 

потенцијалних боловања и планиране едукације. 
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Предности увођења предложеног Модела централизоване јединице за 
ИР 
 
Предности увођења Модела огледају се најпре у максимизацији коришћења расположивих 
ресурса, односно интерних ревизора, и сврсисходном одабиру субјеката ревизије 
(ефективност и ефикасност). 

У поступку ревизије, интерни ревизори тимски планирају и спроводе ревизије и извештавају 
о њима. Такав тимски рад подстиче поделу знања и искуства међу колегама и омогућава 
одржавање интерних радионица. Ревизије код више различитих KЈС пружају увид у различите 
начине поступања, при чему се примери добре праксе могу препознати и применити путем 
препорука на друге субјекте у оквиру исте ЈЛС. Рад у тиму додатно омогућава надзор над 
израдом ревизорског извештаја, што доприноси и његовом квалитету. 

Предложеним Моделом унапређује се и ефикасност рада јединице за ИР кроз усавршавање 
интерних ревизора за одређене области. Постоји више КЈС који имају исте системе/процесе 
(као што су јавне набавке и плате), па ревизор стечено искуство и знање може да користи у 
припреми и извођењу ревизије истог процеса код другог КЈС јер је већ развио радне папире 
и упитнике и упознао се са регулативом која уређује предметну област. На тај начин, 
специјализација и сазревање функције за ИР доводи и до ефикаснијег коришћења ревизор-
дана. 

Посматрајући ЈЛС као јединствену целину, са свим њеним предузећима и индиректним 
корисницима, интерни ревизор може да сагледа најбитније стратешке ризике и њихову 
међусобну интеракцију. На тај начин се ревизија усмерава на процесе који могу да имају 
највећи утицај на евентуално пропуштање стратешких циљева. 

И, на крају, успостављањем ИР према предложеном Моделу смањује се утицај појединачних 
руководилаца и дејство њиховог личног става према функцији ИР на њен рад,а појачава се 
професионални утицај ове функције. 


