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Топлички центар за демократију 
и људска права

МОНИТОРИНГ СИСТЕМА 
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ НА 

НИВОУ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

Увод

Кључну фазу у процесу европских интеграција представљају пре-
говори о приступању Европској унији. Преговарачки процес је подељен 
у 35 поглавља, а једно од њих, Поглавље 32 – Финансијски надзор, пред-
мет је анализе у оквиру четворогодишњег пројекта „Транспарентност и 
борба против корупције: кључ за европску интеграцију Србије“, који 
реализује Топлички центар за демократију и људска права уз подршку 
Међународног центра „Улоф Палме“.

Правна тековина овог поглавља односи се на усвајање међународ-
но прихваћених стандарда јавне унутрашње финансијске контроле и 
најбоље праксе Европске уније и њихову примену на цели јавни сектор. 
Систем ефикасне унутрашње финансијске контроле доприноси одго-
ворнијем и транспарентнијем коришћењу јавних средстава, средстава 
Европске уније, као и заштиту финансијских интереса Европске уније. 
Поглавље 32 обухвата четири главне области: јавна унутрашња финан-
сијска контрола, екстерна ревизија, заштита финансијских интереса 
Европске уније и заштита евра од фалсификовања.

Значајну карику у систему јавне унутрашње финансијске контро-
ле у Републици Србији представља интерна ревизија која је Законом о 
буџетском систему1 дефинисана као „активност која пружа независно 
објективно уверавање и саветодавну активност, са сврхом да доприне-
се унапређењу пословања организације; помаже организацији да оства-
ри своје циљеве, тако што систематично и дисциплиновано процењује 
и вреднује управљање ризицима, контроле и управљање организацијом.“

1 Члан 2 став 1 тачка 51г Закона о буџетком систему, „Сл. гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017.
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Предмет и метод истраживања

Законом о буџетском систему прописано је да су корисници јав-
них средстава дужни да успоставе функционално независну интерну 
ревизију. Правилником о заједничким критеријумима за организовање 
и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извешта-
вање интерне ревизије у јавном сектору (у даљем тексту: Правилник)2 
прописани су заједнички критеријуми за организовање, стандарди и 
методолошка упутства за поступање и извештавање интерне ревизије 
и ближе су уређени послови интерне ревизије код корисника јавних 
средстава.

Правилником је регулисано да корисници јавних средстава ус-
постављају интерну ревизију на један од следећих начина:

1) организовањем посебне функционално независне организационе 
јединице за интерну ревизију у оквиру корисника јавних сред-
става, која непосредно извештава руководиоца корисника јавних 
средстава;

2) организовањем заједничке јединице за интерну ревизију на предлог 
два или више корисника јавних средстава, уз претходну сагласност 
Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија;

3) обављањем интерне ревизије од стране јединице интерне ревизије 
другог корисника јавних средстава, на основу споразума, уз прет-
ходну сагласност Централне јединице за хармонизацију Министар-
ства финансија.

Изузетно, кад не постоје услови за организовање јединице за ин-
терну ревизију, послове јединице за интерну ревизију може да обавља 
и интерни ревизор запослен код корисника јавних средстава. 3

Ни Законом о буџетском систему ни Правилником није прописан 
рок у ком су корисници јавних средстава дужни да успоставе интерну 
ревизију. Тако је до краја 2016. године интерна ревизија успостављена 
код свега 195 корисника јавних средстава (републички ниво 80, локал-
ни ниво 80 и индиректни корисници јавних средстава 35).4

2 „Сл. гласник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013.
3 Више о функционисању интерне ревизије у тексту „Место и улога интерне ре-

визије у јавном сектору“.
4 Консолидовани годишњи извештај за 2016. годину о стању интерне финансијс-

ке контроле у јавном сектору у Републици Србији, септембар 2017. године.
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Топлички центар за демократију и људска права је у току 2017. 
године, у оквиру друге фазе реализације пројекта „Транспарентност и 
борба против корупције: кључ за европску интеграцију Србије“ спро-
вео истраживање о раду служби интерне ревизије у шест градова и 
општина у Републици Србији – Ниш, Лозница, Ужице, Прокупље, Бе-
чеј и Мајданпек.

Документација, на основу које је вршено истраживање, је приба-
вљена коришћењем могућности које произилазе из Закона о слобод-
ном приступу информацијама од јавног значаја, који свим заинтересо-
ваним субјектима омогућава да дођу у посед свих информација које су 
настале у раду и у вези са радом свих органа јавне власти. Наведеним 
општинама и градовима су на почетку истраживања упућени захтеви 
за слободан приступ информацијама од јавног значаја којим су траже-
ни следећи документи:

– одлуке о оснивању служби инртерне ревизије;
– стратешки планови служби интерне ревизије за трогодишњи 

 период;
– сви писани документи везани за идентификовање предмета ревизије;
– сви писани документи везани за процену ризика за сваки систем/

област, (методологија, анализа, упитник, записник, табела за изра-
чунавање индекса ризика);

– годишњи планови рада служби интерне ревизије за 2016. и 2017. 
годину;

– планови задатака ревизије за сваку појединачну ревизију у 2016. и 
2017. години;

– годишњи извештаји о раду служби интерне ревизије за 2016. и 2017. 
годину;

– извештаји о резултатима сваке појединачне ревизије и свим важним 
налазима, датим препорукама и предузетим радњама за побољшање 
пословања субјекта ревизије;

– периодични извештаји о напретку у спровођењу годишњих планова 
рада служби интерне ревизије;

– извештаји о адекватности ресурса за обављање интерне ревизије;
– извештаји о свим случајевима у којима су активности руководиоца 

интерне ревизије и интерних ревизора наишле на ограничења.
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Топлички центар за демократију и људска права је делимично до-
био тражену документацију. Део документације прибављен је увидом 
у јавно објављене информације на интернет странама локалних самоу-
права које су биле предмет истраживања и интернет страни Централне 
јединице за хармонизацију Министарства финансија.

Обрада резултата истраживања вршена је у складу са динамиком 
прикупљања информација. Кључни елементи приликом анализе при-
бављене документације били су:

– капацитети служби интернет ревизије;
– обухват и врста ревидираних субјеката у анализираном периоду;
– кључне неправилности које се утврђене приликом извршених ревизија;
– предузете мере поводом утврђених неправилности;
– транспарентност рада служби интерне ревизије.

Резултати истраживања

Од општина и градова које су биле предмет истраживања интер-
на ревизија није успостављена у Бечеју. У систематизацији Општинске 
управе предвиђено је место за интерног ревизора, али је, према речима 
одговорних, оно остало упражњено због ситуације везане за забрану 
запошљавања у јавном сектору.

Општинско веће општине Мајданпек је на седници одржаној 
13.03.2015. године донело Одлуку о обезбеђивању вршења послова 
интерне ревизије општине Мајданпек.5 Правилником о систематиза-
цији радних места у Општинској управи Мајданпек, систематизовано 
је радно место интерног ревизора али због законских ограничења у 
погледу запошљавања у јавном сектору то радно место је до краја ана-
лизираног периода остало упражњено.

Град Ниш

Служба за интерну ревизију органа и служби Града Ниша фор-
мирана је на основу одлуке градоначелника6 од 18.03.2016, а почела је 
са конституисањем и радом 01.12.2016. године. У Служби је запослено 
троје људи – руководилац и два интерна ревизора.

5 „Службени лист општине Мајданпек“, бр. 7/15 од 17.03.2015. године.
6 „Службени лист Града Ниша“, бр. 927/2016 од 18.03.2016.године.
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Служба за интерну ревизију је у децембру 2016. године усвојила 
Етички кодекс7 и потписала Повељу интерне ревизије8 са градоначел-
ником Ниша.

Иако је Служба почела са радом крајем 2016. године, у току 2017. 
године започете су ревизије код само два субјекта:

1. Галерија савремене ликовне уметности и
2. Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш.

У претходном периоду запослени у овој служби завршили су 
неопходне обуке које је организовало и спровело Министарство фи-
нансија. У другој половини 2017. године, Служба за интерну ревизију 
органа и служби Града Ниша налазила се и даље у фази планирања и 
организовања прописаних менторских ревизија од стране Министар-
ства финансија – Централне јединице за хармонизацију.9

Према расположивој документацији, прибављеној од Службе за 
интерну ревизију и увидом у интернет страну Града Ниша, Служба у 
анализираном периоду није израдила стратешки план, годишњи план 
рада, планове задатака појединачних ревизија, није имала документа-
цију везану за процену ризика и није завршила ниједну започету реви-
зију. Дакле, Служба за 13 месеци свог постојања није произвела није-
дан документ, а као разлог своје неактивности навела је измене Статута 
Града Ниша и реорганизацију Градске управе, као и спровођење мен-
торских ревизија које се спроводе у складу са планом и програмом Ми-
нистарства финансија – Централне јединице за хармонизацију.10

Град Лозница

Служба интерне ревизије Града Лознице формирана је 04.01.2012. 
године.11 Иако је наведеном одлуком предвиђено да Службу интерне 
ревизије чине руководилац и два интерна ревизора, као што је пропи-

7 Етички кодекс Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша бр. 
6–1/2016–01 од 05.12.2016. године.

8 Повеља интерне ревизије бр. 4093/2016–01 од 20.12.2016.
9 Одговор Службе за послове градоначелника на захтев за слободан приступ ин-

формацији од јавног значаја бр. 600–2/2017–21 од 08.08.2017. године.
10 Исто.
11 Одлука о оснивању Службе интерне ревизије Града Лозница бр. 33/2012-I од 

04.01.2012. године



12 Топлички центар за демократију и људска права

сано Правилником, у Служби је запослен један интерни ревизор. То 
значи да је Служба интерне ревизије Града Лознице успостављена су-
протно одредбама важећих прописа.

Поред Одлуке о оснивању, од тражених информација, и то након 
уложене жалбе Поверенику за информације од јавног значаја, Топлич-
ком центру за демократију и људска права достављен је једино списак 
извршених ревизија у 2015. и 2016. години.

Служба интерне ревизије Града Лознице је у наведенном периоду 
обавила укупно пет ревизија и то:

1. Ревизија система – Планирање и извршење буџетских средстава за 
дотације спортским удружењима у финансијском плану Градске уп-
раве града Лознице за период 01.01.2014–31.12.2014. године;

2. Ревизија система – Планирање и извршење буџетсих средстава за 
дотације у култури у финансијском плану Градске управе града Лоз-
нице за период 01.01.2014–31.12.2014. године;

3. Ревизија система – Јавне набавке, подсистем закључивање и извр-
шење уговора јавних набавки Градске управе града Лознице за пе-
риод 01.01.2014–31.12.2014. године;

4. Ревизија система – Планирање, припрема и извршење буџета, под-
систем планирање и извршење буџетских средстава за дотације 
политичким субјектима у финансијском плану Скупштине града 
Лознице, а код Градске управе као извршиоца за период 01.01.2015–
31.12.2015. године;

5. Ревизија система – Планирање и извршење финансијског плана град-
ске управе града Лознице, подсистем планирање, припрема и извр-
шење трансфера осталим нивоима власти-образовању у финансијском 
плану Градске управе за период 01.01.2015–31.12.2015. године.

Остала документа везана за рад Службе интерне ревизије у Лоз-
ници ни након интервенције Повереника нису достављена, нити су 
доступна на интернет страни Града Лозница.

Град Ужице

Служба интерне ревизије Града Ужица је формирана 07.03.2012. 
године.12 Иако је наведеном одлуком било предвиђено да Служба има 

12 Одлука о оснивању Службе интерне ревизије Града Ужица бр. 40–4/2012, 
„Службени лист Града Ужица“ бр. 3/12
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руководиоца и четири интерна ревизора, до краја 2015. године у Служ-
би је био запослен руководилац и један овлашћени интерни ревизор, 
док остала систематизована радна места нису била попуњена. Од 2016. 
године у Служби је било запослено пет ревизора од којих су два са ста-
тусом овлашћени ревизор у јавном сектору, а три ревизора су била у 
поступку сертификације.

У документацији која је достављена Топличком центру за демо-
кратију и људска права наведенео је да је Служба интерне ревизије Гра-
да Ужица успостављена као независна јединица која обавља искључиво 
послове интерне ревизије и за то има потпун, слободан и неограничен 
приступ целокупној документацији и информацијама као и свим ру-
ководиоцима и особљу над којима спроводи ревизију. На основу пред-
лога руководиоца Службе интерне ревизије Града Ужица, градоначел-
ник Града Ужица је одобрио Повељу интерне ревизије Града Ужица.13 
Повељом је одређена улога, овлашћења, одговорност и активности 
Службе интерне ревизије Града Ужица, а нарочито: делокруг рада, не-
зависност, овлашћења, дужности и одговорности руководиоца службе, 
обавезност примене стандарда интерне ревизије и одговорност руко-
водиоца према интерној ревизији.

Служба за интерну ревизију Града Ужица је у децембру 2014. го-
дине усвојила Стратешки план интерне ревизије за период 2015–2017. 
година14. На основу Стратешког плана и Правилника о заједничким 
критеријумима за организовање и стнадардима и методолошким упут-
ствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору 
Служба је израдила годишње планове рада за исти период.

Одлуком градског руководстава дефинисано је да се функција 
интерне ревизије, за кориснике јавних средстава чији је оснивач Град 
Ужице, успоставља преко Службе за интерну ревизију Града Ужица. 
Град Ужице је оснивач пет јавно-комуналних предузећа, четири јавна 
предузећа, дванаест установа и три привредна друштва. У анализира-
ном периоду функција интерне ревизије је успостављена само код ЈКП 
„Водовод“ Ужице.

Служба за интерну ревизију Града Ужица је у 2015. и 2016. години 
извршила девет ревизија:

13 Повеља број: II –02–406–1/12 од 24.09.2012. године.
14 II брoj: 02–406–14/14.
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1. Ревизија система јавних набавки у Народном музеју за 2014. годину;
2. Ревизија система јавних набавки у Предшколској установи Ужице 

за 2014. годину;
3. Ревизија система јавних набавки у ЈКП „Водовод“ Ужице за 2014. 

годину;
4. Ревизија система Планирање, припремање и извршење прихода у 

Градској управи за послове финансија, рачуноводство и привреду за 
2015. годину, закључно са 30.06.2015;

5. Ревизија адекватности успостављеног система финансијског упра-
вљања и контроле;

6. Ревизија система Планирање, припрема и извршење финансијског 
плана у Техничкој школи „Радоје Љубичић“ за 2015. годину;

7. Ревизија система Планирање, припрема и извршење финансијског 
плана у ОШ „Стари град“ за 2015. годину;

8. Ревизија система прихода у ЈКП „Водовод“ Ужице;
9. Ревизија система попис имовине и обавеза за 2015. годину у Град-

ској управи за финансије.

Служба за интерну ревизију Града Ужица је након извршених ре-
визија утврдила низ неправилности код ревидираних субјеката, а је-
дина предузета мера, на основу расположиве документације, су дате 
препоруке – 112 у 2015. години, од којих је 71 спроведена и 94 у 2016. 
години од којих је 60 спроведено.

На интернет страни Града Ужица, осим контакт података, нема ни-
каквих информација о раду Службе интерне ревизије.

Општина Прокупље

Општинска управа Општине Прокупље је 24.12.2015. године име-
новала лице за обављање послова интерне ревизије.15 До краја 2017. го-
дине именовано лице није стекло сертификат интерног ревизора. Ин-
терни ревизор у анализираном периоду није израдио стратешки план 
за трогодишњи период, а као разлог наводи то што „није прошао нео-
пходну обуку и сертификацију на којој се стиче знање о начину изра-

15 Решење Општинске управе Општине Прокупље бр. 112–1494/2015–01 од 
24.12.2015. године.
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де стратешког плана“.16 Даље се у одговору наводи да из истог разлога 
годишњи план рада нема прописани изглед и форму, као и да интерни 
ревизор документе за свој рад производи самоиницијативно, односно 
да ради са самосталним белешкама израђеним на основу изворне доку-
ментације достављене од субјеката ревизије.

Годишњим планом рада за 2016. годину биле су предвиђене две 
контроле:

1. Контрола оправданости утрошених новчаних средстава из буџета 
Општине Прокупље намењених финансирању невладиних органи-
зација и удружења на првом конкурсу;

2. Контрола оправданости утрошених новчаних средстава из буџета 
Општине Прокупље намењених финансирању невладиних органи-
зација и удружења на другом конкурсу;

Интерни ревизор је након извршених контрола, предвиђених 
планом за 2016. годину, утврдио низ неправилности које се тичу нео-
правданности утрошених средстава од стране невладиних организа-
ција и удружења. Председнику Општине Прокупље је дата препорука 
да се спорни извештаји уступе Општинском јавном правобраниоцу 
на даље разматрање и процесуирање, као и да се удружењима код 
којих су утврђене неправилности одузме право учешћа на будућим 
конкурсима.

Поред контрола предвиђених годишњим планом, на захтев пред-
седника Општине Прокупље извршене су још две контроле:

1. Контрола пословања Повереништва за избегла и расељена лица 
Општине Прокупље за период од 01.01.2010. до 31.12.2016. године;

2. Контрола утрошка средстава социјалне заштите у општини Прокупље.

Интерни ревизор је приликом контроле пословања Повере-
ништва за избегла и расељена лица утврдио низ неправилности. Из-
мећу осталих то су: плаћање услуга и добара без уговора, неоправ-
дано ислаћивана готовина, бесправно отуђивање документације итд. 
Извештај са побројаним неправилностима је предат председнику 
Општине Прокупље.

Приликом контроле оправданости трошења средстава пружаоца 
услуга социјалне заштите у општини Прокупље, интерни ревизор је 

16 Одговор на захтев за приступ информацији од јавног значаја бр. 016–61/2017 од 
27.12.2017. године.
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утврдио да су сви пружаоци услуга задовољили законом прописане ро-
кове утрошака и реализације средстава као и намене утрошеног износа.

На интернет страни Општине Прокупље не постоји ниједна ин-
формација о раду интерног ревизора.

Закључак

Интерна ревизија представља значајан део система унутрашње 
финансијске контроле који треба да допринесе ефективнијем и одго-
ворнијем управљању јавним средствима. Иако је Законом о буџетском 
систему прописана обавеза корисницима јавних средстава да успоста-
ве интерну ревизију, већина њих до данашњег дана то није учинила. 
Ни Законом о буџетском систему ни Правилником о заједничким кри-
теријумима за организовање и стандардима и методолошким упут-
ствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору 
није прописан рок у ком су корисници јавних средстава дужни да ус-
поставе интерну ревизију.

Од шест локалних самоуправа које су биле предмет анализе служ-
ба интерне ревизије није успостављена у Бечеју, док је у Мајданпеку 
формирана али је радно место интерног ревизора до краја анализира-
ног периода остало упражњено због законских ограничења у погледу 
запошљавања у јавном сектору. У Лозници Служба интерне ревизије 
није успостављена у складу са важећим прописима. Градови Ниш и 
Ужице имају правилно успостављену службу интерне ревизије, док у 
Прокупљу не постоје услови за организовање јединице за интерну ре-
визију с обзиром на број запослених у Општинској управи (испод 250), 
па послове интерне ревизије обавља интерни ревизор који је запослен 
у Општинској управи Општине Прокупље.

Након свеобухватне анализе прибављене документације уочен је 
низ проблема који се негативно одражавају на рад служби интерне ре-
визије.

Пре свега, број интерних ревизора на локалном нивоу је недо-
вољан у односу на број корисника јавних средстава чији су оснивачи 
анализиране локалне самоуправе. У Ужицу је запослено пет интерних 
ревизора, а поред Градске управе Град је оснивач пет јавно-комуналних 
предузећа, четири јавна предузећа, дванаест установа и три привредна 
друштва. У осталим локалним самоуправама обухваћеним овом ана-
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лизом ситуација је још неповољнија. У циљу квалитетнијег и ефикас-
нијег рада број интерних ревизора треба ускладити са бројем корисни-
ка јавних средстава, односно субјеката ревизије.

Јавност рада служби интерне ревизије је на изузетно ниском ни-
воу. Поједине локалне самоуправе (Прокупље, Ужице, Лозница) немају 
ниједан податак на званичним интернет странама о раду служби ин-
терне ревизије. Служба интерне ревизије Града Ниша објављује Ин-
форматор о раду али он не садржи довољно квалитетних информација 
о раду као што су стратешки план, планови рада, извештаји о објавље-
ним ревизијама итд.

Корисници јавних средстава на локалном нивоу у свом раду, у за-
висности од врсте делатности коју обављају, примењују велики број 
прописа који су подложни честим изменама и допунама, а чија је за-
конита примена предмет контроле интерне ревизије. Због тога је неоп-
ходно да надлежно министарство врши континуирану обуку интерних 
ревизора са циљем подизања нивоа знања и вештина у областима које 
су предмет контроле, што би довело до квалитетнијег рада служби ин-
терне ревизије.

Методологија рада служби интерне ревизије, које су биле предмет 
истраживања, је у великој мери неујадначена што се види из плано-
ва рада, садржаја извештаја о обављеним ревизијама, извештаја о раду 
итд, а то је директна последица недовољне активности Министарства 
финансија када је у питању обука и сертификација интерних ревизора. 
Отклањање наведених недостатака је неопходно како би се успоставио 
ефикасан систем интерне ревизије у Републици Србији.



Мирослав Прокопијевић

ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И НАДЗОР: 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ 

ФИНАНСИЈАМА

Увод

Финансијска средства су тако привлачна за појединце да и поред 
контроле која се проводи над њиховом количином, кретањем и упо-
требом стално слушамо о њиховој злоупотреби или чак о делимичном 
и потпуном нестанку. У приватном сектору функцију финансијске кон-
троле обављају власници фирми и средстава, њихова контролна тела и 
агенције које власници за то ангажују. У јавном сектору нема одређе-
ног власника, већ ту улогу имају јавност и сви грађани. „Јавност“ и 
„сви грађани“ не могу непосредно обављати контролу, па се тај посао 
мора посебно организовати, успостављањем одговарајућих правила, 
закона и тела.1

Јавни фондови по природи имају нека својства која отежавају кон-
тролу њихове употребе. Прво, они се формирају одбијањем пореза и 
осталих дажбина од дохотка појединаца и фирми. Пошто су средства 
одбијена, појединци их не третирају као своја, иако су настала од њи-
ховог дохотка. То ствара утисак да су јавна средства свачија и ничија, а 
о оном што има такав статус мало ко уопште и брине. Друго, мала је ве-
роватноћа да ће грађанин, као један од многих појединаца, имати ика-
кав утицај на употребу тих јавних средстава. И ако уложи време, труд 
и новац у покушај да утиче на употребу тих средстава, нема никакве 
извесности да ће у томе успети. То обесхрабрује грађане да покушају 
да врше контролу јавних финансија. Треће, коришћење јавних фондова 
одређиваће политичари и бирократе, а они то могу чинити према соп-
ственим, а не према приоритетима грађана и јавности. Четврто, при 
коришћењу тих средстава куповина се обавља „туђим средствима за 
друге“, што је ситуација у којој се према структури подстицаја не води 

1 Уп. Nichols 2014.
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рачуна ни о квалитету ни о цени онога што се купује. За државне би-
рократе ће у таквој ситуацији најважније бити колико они том при-
ликом могу да зараде, нпр. узимајући мито, а не како ће се средства 
употребити. Пето, јавни фондови се користе унутар буџетских линија 
које су компликоване и за обичног грађанина слабо разумљиве. Мало 
ко од грађана уопште и гледа буџет своје општине или неки други, а 
и када га погледа, не разуме баш много, изузев ако није економиста 
или ако се већ није бавио буџетом и буџетирањем. Државне бирокра-
те могу користити читав низ смицалица којима додатно отежавају или 
онемогућују спољашњем посматрачу да дође до информација. Посебно 
се у те сврхе користи алиби националних или виших интереса, потреба 
поступка пословања, нпр. тајност, селективно објављивање информа-
ција, објављивање нетачних информација, итд.

Све у свему, полазни положај грађана у погледу утицаја на ко-
ришћење јавних финансија је лош, док је полазни положај државних 
службеника у оперисању јавним финансијама и самосталном одлучи-
вању о средствима јако добар. Службеници јавног сектора су овлашће-
ни да планирају, усмеравају и на крају троше средства јавних финан-
сија у чему су мандатно, оперативно и функционално заштићени. Када 
би политичари и други државни службеници били анђели, онда пре-
тходно не би забрињавало. Али, пошто политичари и други државни 
службеници нису анђели, него људи који се прилагођавају на постојеће 
прилике, а оне могу обиловати лошим праксама и корупцијом, ствари 
се драстично мењају. Потребно је да грађани својим активизмом не-
утралишу њихову почетну непогодност у погледу утицаја на токове 
јавних финансија, и то ће се десити кроз институције, правила игре и 
активности који ће се успоставити, а чији ефекат ће бити и смањење 
почетне предности политичара и бирократа у односу на одлучивање о 
јавним финансијама. На тај начин ће се успоставити и надзор над ко-
ришћењем јавних финансија и над службеним понашањем службеника 
јавног сектора.

Облици контроле јавних финансија

У солидније уређеним земљама читав јавни сектор подлеже фи-
нансијској контроли и надзору. Финансијска контрола и надзор у јав-
ном сектору су интерни (унутрашњи) и екстерни (спољашњи). Обе 
врсте контроле за земље чланице и кандидате Европске Уније (ЕУ) 
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 подразумевају усвајање међународних рачуноводствених и ревизор-
ских стандарда и добре праксе земаља чланица Уније.

Интерна финансијска контрола у јавном сектору има три поља:

i) финансијско управљање и контролу код корисника јавног сектора,
ii) интерну ревизију код корисника јавних средстава,
iii) хармонизацију послова под i) i ii) коју обавља министарство финан-

сија.

Интерна контрола подразумева унутрашњу контролу на свим та-
чкама у јавном сектору где се врше плаћања.2

Виши облици интерне или унутрашње контроле се осигуравају 
преко служби министарства финансија и његових тела, која имају раз-
на имена, као што су буџетска контрола, трезорска контрола, инспек-
ција или други контролни орган министарства финансија.

Спољашњу контролу обављају:

– Највише државно тело за финансијску контролу (у Србији је то 
ДРИ – Државна ревизорска институција).

– Институције грађанског друштва: НВО, удружења грађана, јавни 
медији и истраживачки новинари, Transparency International, друге 
организације и агенције.

– Приватне фирме, које то обично раде само ако имају веће послове 
са јавним сектором.

Основна сврха разних облика контроле коришћења средстава у 
јавном сектору је бар двострука. Са једне стране треба да се постигне 
боље и ефикасније коришћење јавних фондова, а са друге да се смањи 
простор њихове злоупотребе.

Обавезе на основу приближавања ЕУ

Приближавање Унији и чланство у њој обично подразумева бољи 
начин контроле јавних финансија него што је то претходно био случај. 
До побољшања треба да дође како због самих земаља које су у питању, 
тако и због захтева ЕУ, углавном, мада не и једино, због коришћења 
фондова Уније. То изискује додатну контролу, која се обично књижи 

2 Уп. Симијоновић 2016.



Финансијска контрола и надзор 21

као „заштита интереса Уније“. У оквиру Споразума са Унијом о стаби-
лизацији и придруживању, Србији је отворено преговарачко3 погла-
вље 32, које се односи на финансијску контролу и ревизију јавних фи-
нансија4. Оно спада у политички и технички најтежа поглавља. Друга 
„тешка“ су правда (23) и јавне набавке (5).

Поглавље acquis бр. 32 тиче се усвајања начела интерне контроле и 
ревизије која су обично интернационална, али и у складу са начелима 
ЕУ, као и стандарда и метода јавне интерне финансијске контроле. 
Финансијска контрола треба да је ефикасна и транспарентна у сва три 
временска хоризонта: i) ex-ante, ii) текућем, iii) ex-post, тј. накнадно.

Према захтевима ЕУ, треба да постоје функционално, оперативно 
и финансијски независне и финансијска контрола и инспекција. Такође 
треба да постоје одговарајуће организационе структуре, укључујући 
централну координацију контроле.

Поглавље 32 тиче се и заштите финансијских интереса ЕУ, као и 
борбе против преваре када су у питању фондови ЕУ. Сем националне 
контроле, заштита подразумева и могућност да контролу јавних фи-
нансија у некој земљи обављају и тела Уније: Ревизорски суд5, рачу-
новодство и ревизија, Група за борбу против корупције GRECO /енг. 
Group of States against Corruption/, Комисија за борбу против превара 
OLAF /енг. European Anti-Fraud Office/, ако су у питању финансијска 
средства Уније.

Унија инсистира на четири главне области контроле финансија у 
јавном сектору и то су:

– Интерна финансијска контрола,
– Екстерна ревизија,
– Заштита финансијских интереса ЕУ,
– Заштита евра од фалсификовања.

3 Преговарачка група за финансијску контролу има следеће позиције: Председ-
ник, заменик председника и секретар и заменик секретара преговарачке групе 
(именује се из реда министарства финансија).

4 Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и установа: 
ДРИ, Народна банка Србије, Министарство унутрашњих послова, Министар-
ство правде, Републички секретаријат за законодавство, Канцеларија за реви-
зију система управљања средствима ЕУ, Канцеларија за европске интеграције.

5 Ревизорски суд (енг. The Court of Auditors) је врховно ревизорско контролно тело 
ЕУ. Он само формално носи име суд, иначе је за ЕУ оно што је ДРИ за Србију.
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Ниво контроле финансијских средстава која потичу из Уније мора 
да буде најмање једнак ономе који у датој области постоји на национал-
ном плану. У случају контроле средстава која потичу из Уније, обавез-
на је сарадња националних тела са онима из ЕУ.

Србија: реализација обавеза

У процесу довођења својих јавних финансија у ред и испуњавања 
међународних обавеза, Србија је донела Стратегију развоја интерне 
финансијске контроле у јавном сектору за период 2017–2020.6 Њен ос-
новни циљ је примена финансијског управљања, контроле и интерне 
ревизије у јавном сектору, како би се јавни фондови употребљавали 
на ефикасан начин. Стратегија извесно није идеално састављен до-
кумент: неке формулације о циљевима стално се понављају, писана је 
стандардним „треба жаргоном“, не види се понекад тачно шта су полаз-
но стање и проблем и како да се они реше, итд. Али и уз све недостатке 
она скицира путању и антиципира резултате који су, извесно, бољи од 
постојећих решења. Наравно, стратегија је једно, а закони, и посебно, 
њихово спровођење јесу нешто сасвим друго. Стратегија може пону-
дити одлична решења, закони могу бити солидини, али њихово спро-
вођење може бити јако лоше, па ће укупни резултат свеједно бити врло 
слаб. Таква констелација није фикција – штавише, веома личи на ситу-
ацију у Србији.

Већ је Законом о буџетском систему из раних 2000-тих била дефи-
нисана интерна финансијска контрола у јавном сектору, која обухвата:

а) Финансијско управљање и контролу код корисника јавних средстава;
б) Интерну ревизију код корисника јавних средстава;
в) Хармонизацију и координацију финансијског управљања и контро-

ле и интерне ревизије коју обавља министарство финансија – тј. 
Централна јединица за хармонизацију.

Финансијско управљање и контрола на једној и интерна ревизија 
на другој страни треба да постоје међусобно независно. А централна 
јединица за хармонизацију треба да олакша функционисање контроле 
и ревизије код корисника, тиме што ће понудити неке моделе и стан-
дард њиховог успостављања и рада, као и тиме што ће пратити како се 

6 Уп. Влада Републике Србије 2017.
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контрола и ревизија одвијају, организовати курсеве за додатно образо-
вање у овој области, итд.

Финансијско управљање и контрола: Корисници јавних средста-
ва успостављају финансијско управљање и контролу, која се спроводи 
политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди 
разумно уверење да ће своје циљеве остварити кроз:

1) Пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
2) Реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја;
3) Економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава;
4) Заштиту средстава и података (информација).

Финансијско управљање има следеће елементе:

1) Контролно окружење;
2) Управљање ризицима;
3) Контролне активности;
4) Информисање и комуникације;
5) Праћење и процену система.

За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система фи-
нансијског управљања и контроле, одговоран је руководилац ко-
рисника јавних средстава. Он до 31. марта текуће године извештава 
министарство финансија о адекватности и функционисању система 
финансијског управљања и контроле у његовој организацији или једи-
ници у претходној години. Исту обавезу има и руководилац интерне 
ревизије.

Увођење контроле је индивидуалан процес за сваког корисни-
ка јавних средстава, па зависи од броја запослених, обима пословних 
активности и плаћања, расположивих финансијских и људских ре-
сурса, програмских и радних циљева, итд. Отуда нема ни општег ни 
преовлађујућег модела финансијске контроле, већ се он развија према 
постојећим приликама. На пример, у организацијама са малим бројем 
запослених нема потребе за руководиоца контроле запошљавати нову 
особу, неко ко већ ради у тој организацији јавног сектора може оба-
вљати тај посао. Наравно, овакво решење које је у датим условима ра-
ционално, јер не изискује ново запошљавање, има извесне огранича-
вајуће последице за независност поступка контроле.
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Интерна ревизија: Корисници јавних средстава обавезни су да 
успоставе интерну ревизију (енг. internal audit), која је организационо 
независна од делатности којом се бави. Она није део ни једног посло-
вног процеса, односно организационог дела локалне јединице власти 
или организације, а у свом раду је непосредно одговорна руководиоцу 
корисника јавних средстава. Интерна ревизија на основу објективног 
прегледа доказа обезбеђује уверавање о адекватности и функциони-
сању постојећих процеса управљања ризиком, контроле и управљања 
организацијом – да ли ови процеси функционишу на предвиђен на-
чин и омогућују остварење циљева организације. Она је независна ак-
тивност која процењује системе интерних контрола, даје независно и 
објективно стручно мишљење и савете за унапређење пословања, по-
маже кориснику у остварењу циљева примењујући системски и дис-
циплиновани приступ у оцени делотворности процеса управљања ри-
зицима, контрола и управљања организацијом. Интерну ревизију треба 
схватити као помоћ или алат управљачке структуре, јер преко ње она 
добија информације о функционисању система за који је одговорна.

Интерна ревизија пружа саветодавне услуге које се састоје од са-
вета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања 
вредности и побољшања процеса управљања датом организацијом, 
управљања ризицима и контроле. Интерну ревизију обављају интерни 
ревизори, који у вршењу функције примењују међународне стандарде 
интерне ревизије, етички кодекс интерне ревизије и принципе објек-
тивности, компетентности и интегритета. Интерни ревизори су оба-
везни да чувају тајност службених и пословних података.

Контрола и неки њени проблеми

У претходном смо видели који облици финансијске контроле 
јавног сектора постоје, које су обавезе Србије на овом пољу према ЕУ 
и сопственим потребама, и како изгледају нека основна законска ре-
шења. Србија је у смислу регулације интерне контроле и ревизије учи-
нила неке важне кораке, али је још далеко од практичне реализације 
онога што је предвиђено. Успостављање контролних и тела интерне ре-
визије по установама, јавним предузећима и јединицама локалне вла-
сти тек је на почетку.

Од успостављања свих поменутих тела за контролу и надзор јав-
них финансија, до доброг функционисања контроле је врло дуг пут. За-
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кони о контроли и интерној ревизији могу постојати, стратегија може 
бити одлична, сва предвиђена тела могу постојати и на папиру и у ре-
алности, а да немају стварног утицаја на оно што им је основни задатак 
и на то како се ствари у јавним финансијама одвијају. То се дешава када 
извршна власт контролише остале две гране власти или када су кон-
тролна тела неразвијена или подвргнута контроли центара моћи. То је 
по правилу случај када су основне установе демократије у оквирима 
владавине права тек успостављене, када су тек недавно донети одгова-
рајући закони и пратећа регулатива.

Непостојање законске регулативе која омогућује контролу и ин-
терну ревизију јавних финансија свакако је највећи проблем у почет-
ној фази формирања демократских режима. Чим нема таквих канала 
грађани и њихова удружења су врло ограничени у погледу могућности 
утицаја на то како се средства јавних финансија троше. Јавне и медијс-
ке дебате су практично једине прилике које преостају бар за испоља-
вање мишљења.

Други велики проблем су лоша и парцијална законска решења. 
Она покривају само део поља контроле, допуштају изузетке, не прате 
их одговарајући подзаконски акти, који су у овој области бројни и без 
којих закони и не могу да се спроводе.

Трећи велики проблем је утицај извршне власти на интерну кон-
тролу и ревизију. Он може да се успостави на разне начине (персонал-
но, кадровски, функционално, политички...) и доводи до тога да кон-
тролна тела на папиру постоје, али да у пракси не обављају оно због 
чега су успостављена.

Четврто, јавни службеници увек имају информационе погодности 
у односу на контролне органе и грађане. Просто, између (обавеште-
них) јавних службеника и (релативно необавештених) грађана увек 
постоји информациона асиметрија, која отежава контролу и интерну 
ревизију јавних финансија.

Услов свих услова да установе контроле и надзора јавних финан-
сија почну да играју улогу која им је намењења јесте да у друштву сазри 
свест да је то неопходно. То је нужни услов да би се успоставила неза-
висност контролних тела од разних облика власти, посебно извршне. 
Тек тада установе могу да се покрену и да раде према начелима и циље-
вима ради којих су успостављене.

Поглед на историју данас добро уређених друштава каже да ће та 
врста друштвене зрелости уследити тек после много искуства са лошим 
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праксама и после настанка раширене свести у јавности о томе како су 
такве навике и праксе штетни. Зрелост ће пратити јачање притиска у 
јавности да се нешто предузме, како би се средства јавних финансија 
разумније и боље користила, а корупција и њихова злоупотреба огра-
ничили. Притисак јавности мора бити тако јак да се појаве утицајни 
политичари којима ће „чисте јавне финансије“ и „чисте руке“ бити 
приоритет. А они ће се појавити тек онда када игра на ту карту може 
бити добитна, када је у питању исход избора.

Да би се мишљење и стварно понашање политичара тако суштин-
ски променили у односу на то како данас изгледају, потребно је да ус-
танове почну да обављају своје послове контроле и ревизије незави-
сно, чиме се мења дотадашња структура подстицаја, јер расте ризик 
да политичари и друге бирократе у јавном сектору буду откривени у 
злоупотребама и процесуирани кроз судски систем. Када тај процес 
једном покрене он ће се стално по мало унапређивати и тиме вршити 
све снажнији притисак на носиоце јавних функција да раде поштено и 
ефикасно са јавним средствима. До изласка на „зелену стазу“ никада 
неће доћи ако се са првим озбиљнијим корацима не почне што пре. 
Семинари и пројекти попут овог треба да помогну да наступи тај след 
догађаја.

Закључак

Увођење интерне контроле и ревизије представља друштвени и 
политички одговор на уочене слабости у коришћењу јавних фондова. 
У Србији се у том погледу чине први кораци. Три су врсте установа 
које се том приликом уводе – финансијска контрола, интерна ревизија 
и јединица за централну хармонизацију и координацију. Све оне тре-
ба да су независне од установа, предузећа и јединица локалне и цен-
тралне власти којима припадају и све треба да су прилагођене датим 
условима. Јединственог модела за њихово формирање заправо нема, и 
све зависи од конкретних прилика. Велики практични недостатак ових 
контролних установа у Србији огледа се у томе што оне имају само ин-
формациони и саветодавни карактер. То умањује њихову могућност 
утицаја на токове јавних финансија.

Грађани, као порески обвезници, желе да њихова средства кроз 
јавне финансије буду штедљиво и рационално (у)трошена, а интерне 
контроле и ревизије треба да учине да се стање у значајној мери по-
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прави. Институције јавног сектора треба да буду на услузи грађанима, 
те да ефикасно користе и управљају ресположивим јавним средствима. 
Развијен систем финансијске контроле и интерне ревизије обезбеђује 
да се у пружању услуга грађанима потроши што је могуће мање финан-
сијских средстава за услугу датог квалитета. Отуда је развијање систе-
ма контроле и интерне ревизије јавних финансија у интересу грађана, 
мада не нужно и свих интересних група у неком друштву. Оно свакако 
смањује могућности нерационалности и злоупотребе јавних финансија 
какве су постојале пре увођења интерне контроле и ревизије. Од кон-
кретних околности зависи колико ће само побољшање бити.
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Душко Пејовић

МЕСТО И УЛОГА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У 
ЈАВНОМ СЕКТОРУ

1. Појам и улога интерне ревизије

Интерна ревизија се давно развила. Њене корене теоретичари ре-
визије виде још у старој Грчкој у послу „логиста“ који су контролисали 
рад поверилаца. Међутим, као колевка интерне ревизије сматра се Ита-
лија. Такво становиште заснива се на откривеним књиговодственим 
документима из 831. године и документима из 1225. године и испити-
вања књига благајне Папе Николауса III од стране његових ревизора.

Међутим, модерна интерна ревизија развија се од 1864. године 
када је у САД организовано прво одељење за интерну ревизију. Фирма 
„КРУП“ је нешто касније 1875. године формирала властито одељење ин-
терне ревизије. Интерна ревизија бележи изражен развој у тридесетим 
годинама 20. века, тј. у периоду просперитета након велике економске 
кризе. У САД 1941. године основан је Институт за интерну ревизију, 
што је својим радом и резултатима побудило изузетно интересовање 
за интерну ревизију. На основу утицаја овог Института у многим дру-
гим земљама развила се интерна ревизија. Институт је имао и највећи 
утицај на јединствен развој, па чак и организацију интерне ревизије.

Какав значај компаније дају интерној ревизији најбоље илуструје 
податак да General Electric Company у САД има око 120 интерних реви-
зора, а Crysler Corporation око 100. Интерни ревизори ових компанија 
баве се развојем методологије надзора, општом координацијом рада, 
планирањем ревизије у компанијама, испитивањем производње, кана-
ла дистрибуције, финансија, рачуноводства и др.

За разлику од предузећа у тржишној економији, у земљама које 
су изграђивале социјалистички систем друштвених односа, интерна 
ревизија није уопште развијена, јер су доминантну улогу у контроли 
пословања имали државни органи. У процесу организационе, власнич-
ке и сваке друге трансформације наших предузећа и успостављања са-
времене организационе структуре предузећа, улога интерне ревизије 
ће тек доћи до изражаја. Она постаје израз потреба савременог упра-
вљања и руковођења предузећем.
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Према Закону о буџетском систему1 члан 2. став 1. тачка 51г): 
„Интерна ревизија је активност која пружа независно објективно уве-
равање и саветодавну активност, са сврхом да допринесе унапређењу 
пословања организације; помаже организацији да оствари своје циљеве, 
тако што систематично и дисциплиновано процењује и вреднује упра-
вљање ризицима, контроле и управљање организацијом.“

Према Правилнику о заједничким критеријумима за организовање 
и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извешта-
вање интерне ревизије у јавном сектору (у даљем тексту: Правилник):2 
„Интерна ревизија је активност која пружа независно објективно уве-
равање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу 
пословања корисника јавних средстава; помаже кориснику јавних сред-
става да оствари своје циљеве, тако што систематично и дисципли-
новано процењује и вреднује управљање ризицима, контроле и упра-
вљање корисником јавних средстава.“

Опште прихваћена дефиниција Интерне ревизије објављена је од 
стране Института интерних ревизора (IIA):3 „Интерна ревизија је не-
зависно, објективно уверавање и активност консалтинга осмишљена 
да дода вредност и побољша пословање организације. Она помаже ор-
ганизацији да оствари своје циљеве уводећи систематичан, дисципли-
новани приступ процењивању и побољшању ефективности управљања 
ризиком, контрола и корпоративног управљања.“

INTOSAI дефинише функцију интерне ревизије као функционал-
но средство путем којег руководиоци неког субјекта из интерних из-
вора стичу уверавање да се процеси за које су одговорни спроводе на 
начин којим се на најмању могућу меру своди вероватноћа настанка 
грешке, неефикасне и неекономичне праксе или преваре4 (INTOSAI 
GOV 9100).

1 Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. за-
кон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017).

2 Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и ме-
тодолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јав-
ном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013).

3 https://uirs.rs/standardi-i-smernice/obavezne-smernice/definicija-interne-revizije/.
4 http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/intosai-gov-

9100-guidelines-for-internal-control-standards-for-the-public-sector.html.
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У контексту улога и одговорности важе следећа општа начела у 
складу са INTOSAI GOV 9100:

– Интерни ревизори испитују и доприносе текућој делотворности и 
ефикасности структуре интерних контрола путем вршења процена 
и давања препорука, те стога играју значајну улогу у делотворној 
интерној контроли.

– Руководство често успоставља функцију интерне ревизије као део 
свог оквира интерних контрола. Према томе, улога интерних реви-
зора представља кључни део структуре интерних контрола неке ор-
ганизације.

– Међутим, мандат функције интерне ревизије не укључује спро-
вођење одређених поступака интерне контроле у организацији. За 
то је одговорно руководство.

– Ефективна функција интерне ревизије може обухватати вршење 
увида, оцењивање и извештавање о адекватности контрола како би 
се допринело унапређењу система интерних контрола.

– Функција интерне ревизије треба да примењује континуирани 
приступ заснован на ризику, током којег се у обзир узимају крите-
ријуми ризика које је одредило управљачко тело и руководство.

Иако су интерни ревизори део организације у којој врше ревизију, 
могуће је усвојити одређене гаранције ради заштите независности и 
објективности функције интерне ревизије. Функција интерне ревизије 
треба да буде функционално и организационо независна у највећој 
могућој мери унутар уставног оквира њеног рада (ISSAI 1/3/2). Рад и 
закључци интерног ревизора треба да су непристрасни, неутрални и 
ослобођени сукоба интереса.

Из претходно наведених дефиниција могу се извести кључне ка-
рактеристике и принципи интерне ревизије, а то су:

– Независност и објективност;
– Услуге уверавања и саветовања;
– Процена и унапређење (пословања, управљања ризицима, контроле 

и управљања);
– Систематичан и дисциплинован приступ.

Последњих година порастао је значај и улога интерне ревизије. 
Велики пропусти (неуспеси), посебно у корпоративном управљању, 
повећали су очекивања свих учесника у пословању од интерне ре-
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визије, а самим тим и за искусним интерним ревизорима. Интерни 
ревизори су препознати као драгоцени експерти који доносе ширу 
перспективу за управљање ризиком у пословању њихових организа-
ција. Као резултат тога очекује се да ће интерна ревизија имати зна-
чајне промене које ће повећати њен значај и проширити њен делокруг 
на начин који јој омогућава да да већи допринос организацији у којој 
је успостављена.

Функцију интерне ревизије неки теоретичари описују као „прозор 
у целокупну компанију“ који служи као „очи и уши менаџмента“. Као 
резултат све већег броја учесника и све већих очекивања од активнос-
ти интерне ревизије, функција интерне ревизије се усмерава у разне 
правце. С једне стране, део функције интерне ревизије усмерен је да би 
испунио регулаторне захтеве и фокусиран је скоро потпуно на финан-
сијске контроле, док други део функције интерне ревизије прати ефек-
тивност и ефикасност процеса пословања.

Да би интерни ревизори ефикасно функционисали, корисници 
ревизорских услуга (клијенти) треба да разумеју шта је то што ин-
терну ревизију чини активношћу за остварење додатне вредности. 
Недостатак разумевања може за резултат имати запажање да интер-
на ревизија једноставно представља препреку за постизање циљева 
производње. Интерни ревизори могу да остваре додатну вредност 
организацији обезбеђивањем уверавања, које ће омогућити правил-
но разумевање и управљање њеном изложеношћу ризику. Интерна 
ревизија треба да има кључну улогу у мониторингу профила ризика 
у организацији и утврђивању области за унапређење процеса упра-
вљања ризиком.

Мисија интерне ревизије артикулише оно што интерна ревизија 
жели да оствари у оквиру организације: „Да унапређује и штити ор-
ганизационе вредности, тиме што обезбеђује на ризику засновано и 
објективно уверавање, савет и поглед“.

2. Успостављање и организација интерне ревизије

Према Закону о буџетском систему, корисници јавних средстава 
треба да успоставе интерну ревизију. За успостављање и обезбеђење 
услова за адекватно функционисање интерне ревизије одговоран је ру-
ководилац корисника јавних средстава.
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Чланом 3. наведеног правилника регулисано је да корисници јав-
них средстава успостављају интерну ревизију на један од следећих 
начина:

1) организовањем посебне функционално независне организационе 
јединице за интерну ревизију у оквиру корисника јавних сред-
става, која непосредно извештава руководиоца корисника јавних 
средстава;

2) организовањем заједничке јединице за интерну ревизију на пред-
лог два или више корисника јавних средстава, уз претходну са-
гласност Централне јединице за хармонизацију Министарства 
финансија;

3) обављањем интерне ревизије од стране јединице интерне ревизије 
другог корисника јавних средстава, на основу споразума, уз прет-
ходну сагласност Централне јединице за хармонизацију Министар-
ства финансија.

Изузетно, кад не постоје услови за организовање јединице за ин-
терну ревизију наведени у ставу 1. овог члана, послове јединице за ин-
терну ревизију може да обавља и интерни ревизор запослен код ко-
рисника јавних средстава.

Јединица за интерну ревизију не може имати мање од три интерна 
ревизора од којих је један руководилац јединице за интерну ревизију. 
Број интерних ревизора одређује корисник јавних средстава интерним 
општим актом, на основу процене ризика, обима и сложености послов-
них процеса, обима средстава којима располаже и броја запослених. 
 Посебна функционално независна организациона јединица за интер-
ну ревизију успоставља се код корисника јавних средстава који имају 
више од 250 запослених.

Чланом 5. наведеног правилника регулисано је да  директни ко-
рисници буџетских средстава Републике Србије5 који у својој надлеж-
ности имају индиректне кориснике буџетских средстава6 оснивају по-

5 Директни корисници буџетских средстава су органи и организације Републике 
Србије, односно органи и службе локалне власти.

6 Индиректни корисници буџетских средстава  јесу: правосудни органи, буџет-
ски фондови; месне заједнице; установе основане од стране Републике Србије, 
односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника 
буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и фи-
нансирања.
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себну функционално независну организациону јединицу за интерну 
ревизију.

Према одредбама члана 6. наведеног правилника код аутономних 
покрајина, града Београда и градова успоставља се посебна функцио-
нално независна организациона јединица за интерну ревизију и она 
директно извештава надлежног руководиоца аутономне покрајине и 
руководиоца јединице локалне самоуправе.  Интерна ревизија успоста-
вља се у општинама на један од начина прописаних одредбама наведе-
ног правилника и директно извештава председника општине.

Чланом 7. наведеног правилника руководилац корисника јавних 
средстава је одговоран за успостављање и обезбеђење услова за адек-
ватно функционисање интерне ревизије у складу са законом којим се 
уређује буџетски систем и овим правилником. Руководилац корисника 
јавних средстава може да образује ревизорски одбор, као саветодавно 
тело за питања интерне контроле и интерне ревизије.

Интерна ревизија је организационо независна од делатности коју 
ревидира, није део ни једног пословног процеса, односно организацио-
ног дела организације, а у свом раду је непосредно одговорна руково-
диоцу корисника јавних средстава и њега директно извештава. Функ-
ционална независност интерне ревизије се обезбеђује самосталним 
одлучивањем о:

– подручју ревизије на основу процене ризика,
– начину обављања ревизије и
– извештавању о обављеној ревизији.

Руководиоцу интерне ревизије и интерном ревизору не може се 
доделити обављање било које друге функције и активности, осим ак-
тивности интерне ревизије. Руководилац интерне ревизије и интерни 
ревизор су независни у свом раду и не могу бити отпуштени или пре-
мештени на друго радно место због изношења чињеница и давања пре-
порука у вези са интерном ревизијом.

Интерна ревизија на основу објективног прегледа доказа обез-
беђује уверавање о адекватности и функционисању постојећих про-
цеса управљања ризиком, контроле и управљања организацијом да ли 
ови процеси функционишу на предвиђен начин и омогућују остварење 
циљева организације. Интерна ревизија пружа саветодавне услуге које 
се састоје од савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу 
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повећања вредности и побољшања процеса управљања датом органи-
зацијом, управљања ризицима и контроле.

  3. Потреба, обележја и циљ интерне ревизије

3.1. Потреба за интерном ревизијом

За формирање интерне ревизије постоји више разлога. Они су нај-
чешће засновани на законској основи. Због веће поузданости у систем 
интерних контрола и у циљу остваривања максималних ефеката у по-
словању, интерна ревизија може настати и на основу захтева оснивача, 
али и већинског власника у предузећу. Мотиве и потребу за оснивање 
интерне ревизије најпре имају велике организације, установе и јавна 
предузећа. Без обзира на њихову делатност сви су они заинтересовани 
за формирање интерне ревизије.

За формирање интерне ревизије јавила се потреба код фондова, 
предузећа, банака, осигуравајућих завода и других финансијских ор-
ганизација које имају већи број филијала, испостава, запослених рад-
ника, трансакција и других битних елемената. За све њих формирање 
интерне ревизије има потребу остваривања планираних пословних и 
других јавних циљева. Дакле, интерна ревизија се успоставља са циљем 
побољшања менаџерских одлука, унапређења квалитета менаџмента 
или задовољења одређених законских одредби.

Потреба за интерном ревизијом огледа се у:

– пружању помоћи руководству,
– професионалном вредновању остварених резултата и
– предлагању мера за побољшање управљања.

Основна сврха деловања интерне ревизије као независне службе 
унутар организације је да истражи и оцени ефикасност пословања, да 
својом саветодавном улогом помаже менџменту, оснивачу или власни-
ку у доношењу пословних одлука, на начин да им константно доставља 
радне анализе, процене, препоруке и савете везано за функционисање 
система, а све у циљу повећања ефикасности, ефективности и еконо-
мичности пословања.

Као објективна и професионална служба, интерна ревизија испи-
тује функционисање система интерних контрола организације и о томе 
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извештава њен менаџмент. Да би била ефикаснија и боље користила 
менаџменту, потребно је да интерна ревизија буде независна, стручна 
и компетентна.

Захваљујући својој улози коју има у новије време, рад интерне ре-
визије све више бива препознат и цењен од стране менаџмента, осни-
вача и власника, јер они постају свеснији чињенице да у време брзих и 
неочекиваних промена, интерна ревизија може да значајно допринети 
пословању организације.

Због свог интереса, али и веће ефикасности у раду интерне реви-
зије, менаџмент организације би требао да обезбеди њену максимал-
ну независност. Ако је интерна ревизија мање независна, то је и мање 
поуздана и ефикасна, односно мање корисна. Да би интерној ревизији 
обезбедио независност, менаџмент организације би требао да службу 
интерне ревизије постави на вишем организационом нивоу, да у служ-
бу запосли квалитетне кадрове, да им омогући бољу зараду, брже нап-
редовање и сталну едукацију.

3.2. Обележја интерне ревизије

Данас се у пракси развијеног света и у теоријским истраживањи-
ма познатих стручњака из ове области, интерна ревизија сматра ме-
наџерском контролом пре него ревизијом финансијских исказа. Као 
менаџерска контрола, интерна ревизија функционише тако што мери 
и вреднује ефикасност, економичност и ефективност у процесу посло-
вања и остваривања пословних и других циљева у организацији.

Пошто мери и вреднује успешност пословања, за интерну реви-
зију можемо рећи да представља мерење успешности система интер-
них контрола и квалитета производа и услуга. У разматрању основних 
обележја интерне ревизије, битно је одговорити на два кључна питања: 
„Да ли је интерна ревизија део менаџмента? Да ли је интерна ревизија 
део контролног система?“ 7

Једно од најважнијих обележја интерне ревизије односи се на 
чињеницу да је интерна ревизија активни учесник у систему упра-
вљања укупним пословањем. То је њена крупна одлика по којој се из-
дваја од других функција. Свака пословна функција има потребу да 
буде планирана, организована, вођена и контролисана. То представља 

7 Андрић М., „Ревизија“, II издање, Економски факултет Суботица, 1999.
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одлике управљања, што значи да свака пословна функција има свој 
 менаџмент.

Да би правилно обављали своје пословне активности и интерни 
ревизори треба да планирају, организују, воде и контролишу посло-
ве и извршиоце. Планирање у интерној ревизији је веома значајно и 
оно треба бити повезано са мисијом организације. Бројна су искуства 
која кажу да је боље и погрешно планирати, него никако не планирати. 
План не може бити толико неизвестан, колико то може бити будућ-
ност. Ревизијски посао је доста скуп и зато не треба трошити ни време, 
ни новац, без претходно успостављеног плана.

Интерна ревизија представља интерну, односно унутрашњу ре-
визију пословања организације и као таква има далеко већу улогу и 
значај за оснивача, менаџмент и власнике у односу на екстерну реви-
зију која је фокусирана на поузданост информација у финансијским 
извештајима. Са растом и развојем организације, интерна ревизија 
је све више потребна његовом менаџменту. Савремена интерна ре-
визија се не односи само на рачуноводство и финансије, она при-
пада свим другим пословним функцијама у организацији услужним, 
техничким, програмским, развојним и др. Зато слободно можемо 
рећи да интерна ревизија припада менаџменту и да представља ње-
гов значајан део.

Одговор на дилему, да ли је интерна ревизија део контролног сис-
тема, јесте веома једноставан. Интерна ревизија је део контролног сис-
тема и то његов најзначајнији део. И друге активности имају контрол-
ну функцију, али интерна ревизија има највећу.

Контрола менаџмента има три димензије:

1) упоређивање остварених резултата са планираним,
2) анализирање одступања и
3) предузимање корективних акција.

Интерни ревизор помаже менаџеру, анализира цели процес посло-
вања и предлаже мере за побољшање пословних резултата, али ипак 
менаџер одлучује о предузимању потребних корективних мера.

Интерни ревизори имају обавезу да предузимају мере које ће спре-
чавати преваре и које ће потенцијалне починиоце обесхрабрити да то 
ураде. Основни механизам за спречавање преваре је ефикасна интерна 
контрола у свакој организацији. Ако је систем интерне контроле добро 
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успостављен и ако ефикасно функционише, ризик од настанка преваре 
је битно смањен у односу на оне организације код којих интерна кон-
трола није ефикасна или је неадекватно успостављена.

Да ли ће систем интерне контроле бити адекватан, функционалан 
и ефикасан не представља одговорност интерне ревизије, јер је то од-
говорност менаџмента организације. Међутим, интерна ревизија има 
саветодавну улогу, тако да својим саветима, налазима и препорукама 
помаже да се повећа квалитет рада интерне контроле. Анализирајући 
функционисање, ефикасност и рад интерне контроле, интерна ревизија 
утиче на спречавање настанка превара, јер даје савете менаџменту да 
уочене слабости и пропусте у раду интерне контроле на време отклони.

Главну одговорност у спречавању преваре има менаџмент путем 
механизма интерне контроле. Али менаџмент организације неће моћи 
обезбедити ефикасно функционисање интерне контроле без рада и 
помоћи интерне ревизије. Интерна ревизија открива слабости у функ-
ционисању интерне контроле на основу процене ризика и контроле 
ризичних области, пружа савете менаџменту са препоруком да се пре-
дузму одговарајуће мере како би се створила таква клима у организа-
цији која би обесхрабрила свако лице да учини превару, будући да је 
свестан санкција које могу настати.

3.3. Циљ интерне ревизије

У почетним фазама развоја, интерна ревизија се односила само на 
рачуноводствену функцију и тада је за менаџмент имала делимичну 
корист. Тада су циљеви и задаци интерне ревизије били усмерени пре-
ма испитивању система интерних рачуноводствених контрола, спре-
чавању и идентификовању одступања од правила и процедура које је 
менаџмент поставио у циљу обезбеђења тачности и поузданости рачу-
новодствених и других информација. Суштина функције интерне ре-
визије се сводила на откривање грешки, пропуста, незаконитих радњи, 
проневера и њиховом благовременом отклањању. Дакле, у почетним 
фазама интерна ревизија је била усмерена на делокруг рада ревизије 
рачуноводствених извештаја, односно финансијске ревизије.

Развојем обима делатности, интерна ревизија је обухватила и ос-
тале пословне функције. Од тада је за менаџмент, интерна ревизија 
кориснија и потребнија. Истовремено је расла потреба менаџмента да 
има сталну контролу над пословањем организације, јер је пословање 
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проверавано. На основу резултата провере, менаџмент је оцењиван 
и од оснивача и власника капитала је одлучивано да ли ће исти ме-
наџмент добити поверење за даље вођење организације. Зато се фокус 
рада интерне ревизије мења, са циљем да њен рад обухвати све аспекте 
пословања који су од интереса и за менаџмент и за организацију.

Дакле, основни циљ интерне ревизије је континуирано, одговорно 
и стручно пружање помоћи менаџменту организације, на свим нивои-
ма да исти изврши своје обавезе и квалитетно испуни своје дужности 
и одговорности, тако што им на основу извршених испитивања, анали-
за и оцена, подноси извештај који садржи анализе и оцене пословања 
и одговарајуће закључке и препоруке за предузимање потребних мера.

Интерна ревизија помаже кориснику јавних средстава у постизању 
његових циљева примењујући систематичан и дисциплинован приступ 
у оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу на:

1. идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком од 
стране руководиоца свих нивоа код корисника јавних средстава;

2. усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима;
3. поузданост и потпуност финансијских и других информација;
4. ефикасност, ефективност и економичност пословања;
5. заштиту средстава и података (информација);
6. извршење задатака и постизање циљева.

За остваривање основног циља, интерна ревизија врши испити-
вање, анализу и даје оцену о довољности, исправности и извршавању 
интерних контрола, усклађености интерних контрола према интерним 
актима и законским прописима, адекватности и поузданости инфор-
мација и извештаја који се достављају менаџменту, квалитету извр-
шавања пословних активности и ефикасности, ефективности и еконо-
мичности укупног пословања организације.

На различите циљеве обављања интерне ревизије утиче више 
фактора:

– величина организације,
– организациона структура,
– природа пословања,
– посебне потребе и одређена овлашћења менаџмента,
– искуство и стручност особља интерне ревизије итд.
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Истовремено, одређени фактори утичу на квалитет рада интерне 
ревизије:

– организационо позиционирање интерне ревизије,
– прецизирање подручја рада,
– стручна оспособљеност и искуство особља интерне ревизије итд.

Наведени делокруг рада интерне ревизије је сличан делокругу рада 
екстерне ревизије, али екстерна ревизија има други циљ, односно она 
има циљ да процени колико интерна ревизија утиче на истинитост и 
објективност финансијских извештаја организације. Дакле, са развојем 
интерне ревизије мења се и шири њен делокруг, приступи и испити-
вања, а тиме се мењају и проширују и њени циљеви.

4. Сличности и разлике између интерне и екстерне ревизије

Кроз теоријску анализу и практичну примену, интерна и екстер-
на ревизија показују многе сличности и многе разлике. Те сличности и 
разлике се могу најбоље уочити потпуном анализом дефиниције, циље-
ва, обележја и делокруга рада интерне и екстерне ревизије.

Сличности интерне и екстерне ревизије огледају се према сле-
дећим критеријумима:

– према програму и методологији ревизије, обе ревизије имају зна-
чајан степен сличности програма ревизије и њихове методологије,

– према дефинисаним стандардима, политикама и поступцима, обе 
ревизије испитују и оцењују да ли се у организацији правилно при-
мењују унапред дефинисани стандарди, политике и поступци,

– према потреби међусобне сарадње, обе ревизије имају потребу да 
међусобно сарађују,

– према примени прописаних стандарда, рад обе ревизије се засни-
ва на примени одговарајућих властитих и прописаних стандарда, с 
тим што интерна ревизија, поред својих, по потреби примењује и 
стандарде екстерне ревизије,

– према грешкама, обе ревизије, свака из свог угла и према сопстве-
ним циљевима, озбиљно разматрају настале грешке,

– према потреби састављања извештаја, обе ревизије о свом раду и 
својим налазима издају извештаје, без обзира на разлике у форми и 
садржају извештаја.
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Поред наведених сличности, између интерне и екстерне ревизије, 
постоје и знатне разлике. Оне се огледају у следећим елементима:

– према запослености ревизора, екстерни ревизори су запослени у 
независној ревизорској кући, а интерни ревизори у организацији 
код које се обавља интерна ревизија,

– према начину рада, екстерни ревизор почиње рад полазећи од 
крајњег резултата и врши испитивање уназад да би проверио те 
резултате, а интерни ревизор ради у правцу у коме је поставио 
своје циљеве у односу на рад и резултате рада активности које 
испитује,

– према основном циљу постојања, екстерни ревизори изражавају 
мишљење да ли су рачуноводствени извештаји приказани истинито 
и објективно, а интерни ревизори испитују и оцењују функциони-
сање интерних контрола,

– по основу криминалних радњи, интерна ревизија их испитује, а ек-
стерна ревизија користи та испитивања да оцени њихов утицај на 
рачуноводствене извештаје,

– према пословним функцијама, интерни ревизори испитују и 
оцењују све пословне функције, а екстерни ревизори највише испи-
тују финансијску функцију, јер она има највећи утицај на рачуно-
водствене извештаје,

– према систему интерних контрола, интерни ревизори врше испити-
вање, проверу и оцену система интерних контрола, а екстерни ре-
визори разматрају да ли њихов квалитет утиче на смањење обима 
провера,

– по основу независности, екстерни ревизор је независан од орга-
низације, а интерни ревизор од пословања, односно пословних 
функција,

– према субјекту ревизије, послови интерне ревизије се обављају у 
име и за рачун организације, а послови екстерне ревизије од стране 
независне ревизорске куће, по основу уговора,

– према времену обављања, интерна ревизија се обавља стално током 
целе године, а послови екстерне ревизије, пре истека и по истеку 
пословне године.

Међутим, веома је важно навести неке од карактеристика, циље-
ва и међусобних односа државних ревизора и интерних ревизора за-
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послених у јавном сектору.8 Иако ревизори запослени у Државној ре-
визорској институцији и интерни ревизори имају различите и јасно 
дефинисане улоге, њихов заједнички циљ је да унапређују добро уп-
рављање тако што ће доприносити транспарентности и одговорности 
за коришћење јавних средстава, као и да унапређују ефикасност, де-
лотворност и економичност јавне управе. Ефикасност и делотворност 
рада државних ревизора и интерних ревизора могу бити доведени на 
виши ниво путем координације и сарадње између њих.

Приликом развијања те координације и сарадње, потребно је раз-
умети њихове специфичне улоге. И државни ревизори и интерни реви-
зори могу спроводити све врсте ревизија јавног сектора и дати значајне 
доприносе. Обим координације и сарадње између државних ревизора 
и интерних ревизора обухвата финансијску ревизију, ревизију правил-
ности пословања и ревизију сврсисходности пословања. Међутим, др-
жавни ревизори имају додатну одговорност да оцењују делотворност 
функције интерне ревизије.

Интерни ревизори најчешће спроводе своју функцију радећи у ис-
тој организацији, што за последицу има боље упознавање са културом 
и пословањем организације. То им омогућава да виде и уоче неке поја-
ве које екстерни ревизори не би тако лако видели. Међутим, екстерни 
ревизор спроводи ревизију код више субјеката, има могућност да се 
суочи са више различитих проблема, а посебно са проблемима којима 
се интерни ревизори нису можда ни бавили. Само радећи заједно, од-
носно сарађујући у поступцима ревизије однос између интерних реви-
зора и екстерних ревизора био би ефикаснији и унапредио би укупан 
квалитет ревизије.

Поред наведеног, заједничким радом и бољом сарадњом значајну 
корист би имали интерни ревизори, јер би непосредније пратили не-
достатке и слабости у функционисању система интерних контрола које 
би утврдили екстерни ревизори. Само заједничким радом би се по-
тврђивали налази ревизора, афирмисао рад обе ревизије и истовреме-
но извршио притисак на руководство у циљу бржег отклањања откри-
вених неправилности. У пракси се већ постављају питања на степен до 
којег интерни ревизори треба да учествују у екстерној ревизији и ту 

8 Према члану 2. став 1. тачка 13. Закона о буџетском систему: „Јавни сектор  је 
део националне економије који обухвата општи ниво државе, као и нефинан-
сијска предузећа под контролом државе (јавна предузећа) која се примарно 
баве комерцијалним активностима“.
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су размишљања подељена. Једни су мишљења да већа сарадња значи 
и обезбеђење ефикаснијег делокруга ревизије, а други сматрају да ин-
терни ревизори не треба да се фокусирају на области које су предмет 
екстерне ревизије.

5. Професионална етика интерне ревизије и одговорности
 интерних ревизора

Према одредбама члан 12. Правилника, интерни ревизори су дуж-
ни да се у свом раду придржавају повеље интерне ревизије, Етичког 
кодекса, приручника којим се прописује методологија рада и упутстава 
и инструкција које, у складу са законом којим се уређује буџетски сис-
тем, доноси министар финансија.

Етички кодекс представља документ о вредностима и принципима 
којим се ревизори у свакодневном раду требају руководити. Зато при-
државање кодекса етике у свим околностима значи етичко понашање и 
одобравање прописаних норми. Ревизори треба да заговарају сарадњу 
и изграђују професионалне односе унутар професије. Сва лица, сег-
менти и цела структура организације који су обухваћени процесом ин-
терне ревизије, треба да буду у потпуности уверена у стручност, пра-
вичност и непристрасност рада интерне ревизије.

И друге стручне групе које се сматрају професионалци (адвокати, 
лекари, инжењери итд.) имају кодексе професионалне етике. Иако се 
поједине одредбе разликују, сви кодекси имају нешто заједничко, тј. за-
хтев да чланови строго одржавају виши стандард понашања. Тако су 
и чланови ревизорске професије дужни да се понашају и придржавају 
кодекса етичког понашања.

Етички кодекс садржи генаралне изјаве о томе шта чини потреб-
но понашање интерног ревизора и правила која прецизно дефинишу 
неприхватљива понашања. Одредбе етичког кодекса се односе на пос-
тупање интерних ревизора према менаџменту организације. Уколико 
интерни ревизор нема потребну способност да одговори на захтев и 
потребу интерне ревизије, тада је обављање ове функције смањено или 
је доведено у питање.

Основна начела кодекса професионалне етике интерне ревизије 
могу се представити на основу неколико принципа:9

9 https://uirs.rs/wp-content/uploads/2016/12/eticki-kodeks.pdf.



Место и улога интерне ревизије у јавном сектору 43

1) интегритет,
2) објективност,
3) поверљивост,
4) стручност.

Интегритет представља суштинску вредност етичког кодекса и 
основни предуслов којег се интерни ревизори треба да придржавају, 
јер тако стварају поузданост у своје судове. Своје комуникације са 
особљем код којих се врши интерна ревизија и свој посао, интерни ре-
визори треба да обављају поштено и искрено, објективно и одговорно 
према закону и етичком кодексу. Поштењем интерни ревизори задржа-
вају смисао интерне ревизије и придржавају етичке норме.

При прикупљању, оцењивању и саопштавању информација о по-
словним активностима и процесима које су испитивали, анализирали 
и оценили, интерни ревизори требају да испоље потпуну објективност. 
При испитивању интерни ревизори треба да обухвате и анализирају 
све битне чињенице, а код оцењивања требају елиминисати сопстве-
ни интерес и утицај других. Да би били објективни, интерни ревизори 
не треба да раде оне послове који нарушавају ово начело и треба да 
објаве све битне чињенице, јер њихово необјављивање може значајно 
да утиче на реално и објективно извештавање. Закључци, мишљења и 
извештаји треба да буду искључиво засновани на стварним и приба-
вљеним доказима и у свим пословима које интерни ревизори обављају, 
потребна је објективност и непристрасност.

Интерни ревизори треба да буду поверљиви, односно они не би 
смели самовољно саопштавати информације. Те информације су врло 
битне за осниваче и власнике организације и само они имају влас-
ништво над тим информацијама. Због тога ће интерни ревизори бити 
опрезни при употреби информација и неће их користити за личну ко-
рист, односно на штету оснивача и власника организације.

При пружању услуга интерне ревизије, интерни ревизори треба да 
примене потребно знање и искуство, односно пружаће само оне услуге 
интерне ревизије за које су оспособљени, стручни и компетентни.

Остале одредбе кодекса етике се односе на обавезе интерних ре-
визора према менаџменту организације, на поштовање законитости, 
чување моралности и личног достојанства. Са придржавањем кодекса 
етичких норми, интерни ревизори афирмишу принципе интерне реви-
зије и интерну ревизију као професију.
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Међутим, поред тога што се највећи број интерних ревизора при-
држава етичких захтева, постоји случајеви да се из различитих разлога 
ти захтеви и норме крше или се због грешке, превида или недовољ-
ног разумевања које чине интерни ревизори, не спроводе. Интерни 
ревизори треба да оправдају свако одступање од етичких захтева. Ако 
одступање не оправдају може се сматрати да чине неетичко и непро-
фесионално понашање, а зависно од степена одступања покреће се 
дисциплински поступак.

Дисциплинске мере се обично предузимају у вези са следећим пи-
тањима:

– пропуст у погледу придржавања утврђених стандарда о професио-
налној одговорности, квалификацијама или оспособљености,

– непридржавања етичких правила и
– понашање које дискредитује професију или непоштено понашање.

Према утврђеном степену одступања и одговорности интерног 
ревизора, скала мера која се може изрећи је различита и креће се од 
опомене и критике, преко новчане казне и суспензије, до искључења 
из чланства интерних ревизора и престанак радног односа у органи-
зацији.

6. Планирање, спровођење и извештавање интерне ревизије

    Као и сваку другу пословну функцију у организацији, тако и 
функцију интерне ревизије треба планирати, организовати, водити и 
контролисати. У процесу интерне ревизије активности интерних реви-
зора можемо поделити у три фазе, и то:

– планирање,
– извођење и
– извештавање.

Према одредбама члана 23. Правилника, интерна ревизија обавља 
се према:

1) стратешком плану за трогодишњи период;
2) годишњем плану;
3) плану појединачне ревизије.
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Стратешки план доноси се до краја текуће године за следећи тро-
годишњи период, а годишњи план интерне ревизије доноси се до краја 
текуће године за наредну годину. Према одредбама члана 27. Правил-
ника, свака појединачна ревизија обавља се на основу припремљеног 
плана који детаљно описује предмет, циљеве, трајање, расподелу ре-
сурса, ревизорски приступ, технике и обим провера.

Планирање интерне ревизије је везано за мисију и стратегију ор-
ганизације и значајно је из више разлога. План ревизије је заснован на 
методолошкој процени ризика контроле. Процена ризика контроле до-
кументује разумевање интерног ревизора о значајним пословима и ри-
зицима који су повезани са тим пословима. За сваки задатак ревизије, 
треба припремити програм ревизије. Програм интерне ревизије опи-
сује циљеве и нацрт рада интерне ревизије који се сматра потребним 
да би се исти остварили.

Комплексни амбијент у којем организација послује захтева анали-
зу претходног и тренутног стања, као и предвиђање будућих кретања. 
Да ли ће организација успешно реализовати постављене циљеве у про-
мењеним условима пословања, искористити нове шансе за оствари-
вање додатне вредности и избећи потенцијалне опасности које вребају 
на тржишту, зависи од управљања ризицима. Интерна ревизија се све 
више окреће процесу управљања ризицима, како би менаџменту обез-
бедила доношење адекватних пословних одлука. Наиме, ризик је по-
требно схватити као потенцијалну опасност која може угрозити реали-
зацију постављених планова.

Међутим, уколико се на време препозна, осим што се може откло-
нити, или бар ублажити негативно дејство, понекад је потенцијалну 
опасност могуће претворити у конкурентску предност која води додат-
ном профиту. У савременом пословању управљање ризиком је поста-
ло неопходно. Постојање процеса управљања ризиком одвојено је од 
конституисања интерне ревизије у организацији, што значи да и ор-
ганизације које немају организовану интерну ревизију могу управља-
ти ризиком. Интерна ревизија је присутна у управљању ризиком кроз 
испитивање примењеног процеса управљања ризиком с циљем смањи-
вања ризика на прихватљив ниво.

Процес управљања ризицима започиње идентификацијом ризика. 
Након постављених циљева организације потребно је дефинисати све 
значајне ризике који могу угрозити њихово остваривање. Код препо-
знавања ризика, интерна ревизија обухвата анализу ризика који могу 
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имати утицај на вредност организације, било да је реч о физичкој, фи-
нансијској, људској или нематеријалној вредности.

Затим, потребно је да интерна ревизија анализира окружење које 
може утицати на испуњење задатих операција и да процени ризик од 
преваре или несреће, чиме се уједно доприноси стварању планова за 
спречавање криминала. Услов за други и трећи корак процеса упра-
вљања ризицима јесте идентификовање ризика, након чега је потребно 
измерити ризик.

Да би интерна ревизија али и менаџмент знали шта дефинисани 
ризик конкретно значи за организацију, спроводи се мерење ризика 
одређеним методама (директно процењивање вероватноће, фактори 
ризика, пондерисане матрице и др.). Измерени ризик је потребно ран-
гирати како би менаџмент могао планирати пословне активности на 
чије остваривање дефинисани ризик има утицај.

Иако не постоји универзално решење за ефикасно управљање ри-
зиком, од интерне ревизије се захтева познавање фаза процеса упра-
вљања ризиком, метода и техника управљања ризиком, вештина у ко-
муникацији, интервјуисању и објективним анализама. На тај начин се 
доприноси смањењу ризика на прихватљив ниво.

Све поступке интерне ревизије треба документовати у радним па-
пирима. Они треба да прикажу испитивања која су урађена и да нагла-
се закључке, препоруке и оцене које су формулисане у извештају. Радна 
документа треба саставити према утврђеним методама. Такав метод 
треба да обезбеди довољно информација да се може оценити да ли је 
задатак добро обављен и да се омогући другима да провере начин на 
који је то обављено. Да би ефикасно обавили своје послове, интерни 
ревизори треба да користе одређене информације из и изван организа-
ције, тј. из њеног окружења.

Потребне информације које интерни ревизори користе и при-
купљају односе се на:

– статут, правилнике, пословнике и друга интерна акта организације, 
са циљем упознавања организационе структуре и њеног функцио-
нисања,

– разне планове, програме, и упутства органа управљања и руко-
вођења, финансијске и друге извештаје, са циљем упознавања ко, 
када, како и зашто те извештаје саставља и коме их упућује,
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– организационе шеме, опис послова, ток документације и друго, са 
циљем да интерни ревизори испитају и анализирају провођење пос-
тупака и предвиђених процедура,

– разне технике прикупљања информација, због потребног квалитета 
и степена обухватности.

Информације из окружења организације које добија и које су по-
требне интерном ревизору за успешно обављање послова односе се на: 
информације са семинара и конгреса, састанке савеза и других струч-
них удружења, стручну литературу и часописе, законске прописе и 
друге изворе.

Интерна ревизија треба да своје активности обавља непристрасно, 
без предрасуда, ометања и сукоба интереса. Због своје повезаности са 
организацијом, интерни ревизори не могу постићи потпуну независ-
ност, али је због ефикасности функције потребно постићи максимално 
могућу независност.

Независност интерне ревизије може се дефинисати на неколико 
нивоа:

– независност у планирању, представља слободу у планирању и под-
разумева одсуство неодговарајућег утицаја других на избор техни-
ка, процедура и обима интерне ревизије,

– независност у испитивању, подразумева слободу у испитивању и 
непостојање ограничења и утицаја у избору области, активности, 
политика и процедура испитивања,

– независност у извештавању, значи слободу у изношењу чињеница 
утврђених у поступку испитивања.

Независност се треба и може остварити подршком менаџмента, 
посебно главног менаџера, правилним организационим позициони-
рањем интерне ревизије у оквиру организационе структуре, ангажо-
вањем одговарајућег стручног кадра за послове интерне ревизије, од-
носно његово професионално ангажовање.

Извештавање. Према одредбама члана 27. Правилника, регулиса-
но је да се за сваку обављену ревизију саставља ревизорски извештај 
који садржи:

– резиме,
– циљеве и обим ревизије,
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– налазе,
– закључке и препоруке,
– детаљни извештај,
– план за извршење датих препорука или план активности, као и
– коментаре руководиоца субјекта ревизије.

Правилником је регулисано да по завршетку свих планираних 
провера, ревизорски тим саставља нацрт извештаја и доставља га 
субјекту ревизије. Нацрт извештаја може садржати препоруке којима 
се предлаже унапређење постојећег начина рада и пословања субјекта 
ревизије, односно отклањање неправилности, грешака или недостатака 
који су уочени у поступку ревизије.  Одговорно лице субјекта ревизије 
може да упути одговор на нацрт извештаја о обављеној ревизији, који 
садржи примедбе са доказима, сугестије и друга запажања у вези на-
црта извештаја. Одговор са евентуалним примедбама и сугестијама, на 
нацрт извештаја доставља се у року који не може бити дужи од осам 
дана од дана одржаног завршног састанка.

У року од 15 дана по истеку остављеног рока, ревизорски тим 
припрема извештај о обављеној ревизији који доставља руководиоцу 
субјекта ревизије и руководиоцу корисника јавних средстава. У из-
вештају ревизорски тим може да измени своје налазе, закључке или 
препоруке, уколико оцени да су чињенице на које се указује у одговору 
субјекта ревизије оправдане или сам оцени да је из других разлога то 
неопходно. Руководилац субјекта ревизије одлучује на који начин ће се 
поступити по препорукама из извештаја ревизије и предузима актив-
ности за извршење препорука.

Руководилац субјекта ревизије дужан је да ревизорском тиму и 
руководиоцу корисника јавних средстава достави извештај о извр-
шењу плана активности. Извештај о извршењу плана активности дос-
тавља се у року који је одређен у извештају о ревизији. Руководилац 
интерне ревизије може одлучити да се изврши накнадна ревизија, са 
циљем сагледавања степена извршења препорука ревизије.

У поступку спровођења ревизије и састављања извештаја о интер-
ној ревизији, потребно је да интерни ревизори обрате пажњу на сле-
деће значајне елементе:

– функционисање система интерних контрола,
– ажурност, тачност и објективност информација које се упућеју ме-

наџменту,



Место и улога интерне ревизије у јавном сектору 49

– одступања од планиране пословне политике,
– стручну анализу пословања,
– појаве преваре, утаје и других негативности у пословању и
– друга питања која би могла имати значајан утицај на пословање ор-

ганизације.

Очекиване користи од извештаја интерне ревизије односе се на 
циљеве интерне ревизије: ефикасније функционисање система интер-
них контрола, заштита имовине, спречавање проневера и неефикасне 
употребе средстава, унапређење поузданости и тачности рачуновод-
ствених података, анализирање и утврђивање односа стварног и пла-
нираног стања и утврђивање ефикасности, економичности и ефектив-
ности пословања.

Извештај интерне ревизије треба да пружи информације које су 
значајне за пословање организације и његов менаџмент, односно да 
елиминише оне информације које су небитне и опширне и оптерећују 
систем управљања и одлучивања. Само поуздана информација служи 
ефикасном одлучивању, док непоуздана информација може произвес-
ти теже и сложене последице за њеног доносиоца. Извештај интерне 
ревизије је прихватљивији ако је упоредив према другим извештајима 
и информацијама, а за њену употребу кориснији ако је разумљив.

Пошто извештај интерне ревизије користи више особа, неједнаког 
и различитог образовања, при његовом састављању интерни ревизо-
ри треба да пишу разумљиво, једноставно и недвосмислено. Понекад, 
превише сложена и стручна терминологија може бити узрок за неразу-
мевање извештаја, неспоразуме у отклањању недостатака по извештају 
или непровођење препорука из извештаја. Извештај интерне ревизије 
треба бити ажуран, садржавати све обухваћене информације, благов-
ремено састављен и упућен менаџменту организације. Извештај интер-
не ревизије треба бити урађен уз најниже трошкове у односу на корист 
коју доноси.

7. Вредновање рада интерне ревизије

Основни циљ финансијске ревизије у јавном сектору увек је шири 
од изражавања мишљења да ли финансијски извештаји субјекта ре-
визије истинито и објективно приказују његово финансијско стање, 
резултате пословања и новчане токове, у складу са  прихваћеним 
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 рачуноводственим начелима и стандардима. Додатни циљеви могу 
обухватити одговорности у вези са ревизијом и извештавањем, на при-
мер, у вези са извештавањем о томе да ли је ревизор јавног сектора 
пронашао примере неусклађености пословања са прописима, укљу-
чујући оквире буџета и одговорности, односно извештавање о ефикас-
ности интерних контрола.

Ревизори јавног сектора могу пронаћи активности, које су обавље-
не од стране функције интерне ревизије, повезане са неусклађеношћу 
пословања организације са прописима, укључујући буџет и одговор-
ности, као и ефективност њених интерних контрола релевантних за 
ревизију. У таквим случајевима, ревизори јавног сектора могу корис-
тити резултате рада интерних ревизора, као допуну резултата рада ек-
стерне ревизије у тим областима.

Ревизори јавног сектора испитују резултате рада интерних реви-
зора са циљем утврђивања да ли су резултати рада интерних ревизора 
објективни и да ли се могу користити у сврхе ревизије. Тада ревизори 
јавног сектора разматрају одговарајућа упутства INTOSAI. У случају 
када је функција интерне ревизије успостављена законом, и када су 
следећи критеријуми испуњени, то у великој мери указује да се функ-
ција интерне ревизије може сматрати објективном:10

– одговорна је високом руководству и доставља му резултате ревизије;
– посебно је организована и организационо издвојена од осталих де-

лова организације који су субјект интерне ревизије;
– довољно је удаљена од политичког притиска, да би могла да обавља 

ревизију и извештава о налазима, мишљењима и закључцима на 
објективан начин, без страха од политичког прогона;

– не дозвољава запосленима у интерној ревизији да обављају реви-
зију послова за које су претходно били одговорни, да би се избегли 
уочени сукоби интереса; и

– има приступ свој документацији и свим лицима у организацији, 
укључујући и лица задужена за управљање.

Према наведеном стандарду 1610 – Коришћење резултата рада 
интерних ревизора, екстерни ревизори или ревизори јавног сектора 
утврђују да ли и у ком степену ће користити резултате рада интерних 
ревизора, и то:

10 ISSAI 1610 – Коришћење резултата рада интерних ревизора.
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– утврђују да ли је извесно да ће резултати рада интерних ревизора 
бити одговарајући за потребе ревизије; и

– уколико одговарају, утврђују ефекат коришћења резултата рада ин-
терних ревизора на природу, временску динамику и обим поступа-
ка екстерних ревизора.

Приликом утврђивања да ли је извесно да резултати рада интерних 
ревизора одговарају потребама ревизије, екстерни ревизори оцењују:

1) објективност функције интерне ревизије;
2) техничку оспособљеност интерних ревизора;
3) да ли је рад интерних ревизора спровођен уз дужну професионалну 

пажњу; и
4) да ли је вероватно да ће се успоставити успешна комуникација из-

међу интерних ревизора и екстерних ревизора.

Као што је описано у ISA 315 (ISA 315, тачка А101.), функција ин-
терне ревизије у организацији релевантна је за ревизију уколико је при-
рода одговорности и активности функције интерне ревизије повезана 
са финансијским извештавањем ентитета, и уколико ревизор очекује 
да ће користити резултате рада интерних ревизора ради модификације 
природе, временске динамике или ради смањења обима ревизијских 
поступака које треба спровести.

Према ISSAI 1610 – Коришћење резултата рада интерних ревизо-
ра, различити фактори могу да утичу на одлуку екстерних ревизора о 
томе да ли резултати рада интерних ревизора одговарају потребама ре-
визије, а најважнији су следећи:11

1) Објективност
– Статус који функција интерне ревизије ужива у ентитету и ути-

цај таквог статуса на способност интерних ревизора да буду 
објективни.

– Да ли функција интерне ревизије извештава лица задужена за 
управљање или службеника са одговарајућим овлашћењима, и 
да ли интерни ревизори имају непосредан приступ лицима заду-
женим за управљање.

– Да ли су интерни ревизори ослобођени евентуалних сукобљених 
одговорности.

11 Исто.
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– Да ли лица задужена за управљање надзиру доношење одлука у 
вези са запошљавањем интерних ревизора.

– Да ли постоје евентуална ограничења функције интерне реви-
зије, која су постављена од стране руководства или лица задуже-
них за управљање.

– Да ли и у ком степену руководство поступа у складу са препору-
кама интерне ревизије, и како се такве активности испољавају.

2) Техничка стручност
– Да ли су интерни ревизори чланови релевантних професионал-

них организација.
– Да ли интерни ревизори поседују адекватну техничку обуку и 

знања за положај интерних ревизора.
– Да ли су успостављене политике за запошљавање и обуку интер-

них ревизора.
3) Дужна пажња

– Да ли су активности, везане за функцију интерне ревизије, пра-
вилно испланиране, надгледане, прегледане и документоване.

– Постојање и адекватност ревизијских упутстава или осталих 
сличних докумената, програма рада и интерне ревизијске доку-
ментације.

4) Комуникација
Комуникација између екстерног ревизора и интерних ревизора 

може бити најефективнија онда када је интерним ревизорима омогућена 
слободна комуникација са екстерним ревизорима, и у случајевима када:

• се састанци одржавају у одговарајућим размацима током чита-
вог периода;

• се екстерном ревизору пружају савети путем релевантних из-
вештаја интерне ревизије и може да им приступи; када се он 
информише о свим значајним питањима која запазе интерни 
ревизори, и када таква питања могу да утичу на рад екстерног 
ревизора; и

• екстерни ревизор информише интерне ревизоре о свим значај-
ним питањима која могу утицати на функцију интерне ревизије.

Природа, време и обим ревизијских поступака, извршених на кон-
кретним резултатима рада интерних ревизора, зависиће од процене ри-
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зика од материјално погрешног исказа коју обави екстерни ревизор, од 
његове оцене функције интерне ревизије и оцене конкретних резултата 
рада интерних ревизора. Такви ревизијски поступци могу укључити:

– испитивање ставки које су већ испитали интерни ревизори;
– испитивање осталих сличних ставки; и
– посматрање поступака које обављају интерни ревизори.

8. Предности и недостаци у сарадњи између државне
 ревизије и интерне ревизије

У поступцима координације и сарадње између државних ревизора 
и интерних ревизора може доћи до многих предности и бројних корис-
ти, а нарочито кроз:12

– Размену идеја и знања;
– Јачање њихове обостране способности да унапређују праксу доброг 

управљања и одговорности и боље схватање важности интерних 
контрола од стране руководства;

– Ефективније ревизије које се заснивају на:
• унапређењу схватања ревизорских улога и захтева ВРИ и ин-

терних ревизора, дијалогу о ризицима са којима се организација 
суочава заснованом на квалитетнијим информацијама, што за по-
следицу има усредсређенију ревизију те и формулисање кориснијих 
препорука,

• боље међусобно разумевање резултата рада сваке стране, што 
може имати утицаја на њихове будуће планове и програме рада;

– Ефикасније ревизије које се заснивају на:
• боље координираној интерној и екстерној ревизијској активнос-

ти услед координираног планирања и комуникације,
• рафиниранијем обиму ревизије за ВРИ и интерне ревизоре;

– Смањење вероватноће непотребног дуплирања ревизијског рада 
(економичност);

– Свођење ометање рада субјекта ревизије на најмању могућу меру;
– Унапређивање и максимирање обухвата ревизије а на основу про-

цена ризика и утврђених значајних ризика; и

12 Исто.
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– Узајамну подршку у вези са датим препорукама ревизије што може 
повећати ефективност услуга ревизије.

Међутим, према наведеном стандарду процес координације и са-
радње са собом носи одређене ризике и слабости којима треба упра-
вљати, као што су:13

– Свако нарушавање поверљивости, независности и објективности;
– Могући сукоби интереса;
– Разводњавање одговорности;
– Коришћење различитих професионалних стандарда који се односе 

на независност или ревизију;
– Погрешно тумачење закључака при коришћењу рада интерних ре-

визора од стране ВРИ и рада ВРИ од стране интерних ревизора;
– Могуће разлике у закључцима или мишљењима о истој ствари;
– Могућност да одређени налази другог ревизора буду прерано дос-

тављени екстерној страни, пре него што се прикупи довољно реви-
зорских доказа којима се поткрепљују такви налази; и

– Пропуштање да се у обзир узму ограничења или рестрикције на-
метнуте другом ревизору приликом одређивања обима координа-
ције и сарадње.

Интерну ревизију неке организације може спроводити и спољни 
пружалац услуга. У неким случајевима, иста ревизорска кућа пружа 
услуге и екстерне и интерне ревизије. Кућа која пружа услуге екстерне 
ревизије некој организацији или јој пружа неревизијске саветодавне 
услуге, не би требало да врши и интерну ревизију те организације, јер 
се тиме нарушава независност и објективност.

Координација и сарадња између државних ревизора и интерних 
ревизора заснивају се на посвећености, комуникацији, узајамном раз-
умевању и поверењу.

Постоји велики број начина на које државни ревизори и интерни 
ревизори могу да остварују координацију и сарадњу. Степен координа-
ције и сарадње може варирати у зависности од околности, укључујући 
и уважавање независности и законских ограничења. Начини оствари-
вања координације и сарадње могу бити следећи:14

13 Исто.
14 Исто.
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– Комуникација у погледу планирања ревизије / стратегије ревизије 
(нпр. заједничке седнице посвећене планирању);

– Редовни састанци између ВРИ и интерних ревизора;
– Аранжмани за размену информација (укључујући и поступке кон-

султација);
– Међусобно достављање извештаја ревизије;
– Организовање заједничких програма и курсева обуке и размена ма-

теријала за обуку;
– Израда методологија;
– Размена материјала за обуку, методологија и ревизорских планова 

рада;
– Давање приступа документацији о ревизији; (ВРИ мора имати 

приступ изворима информација и подацима интерног ревизо-
ра како би била у стању да врши своје ревизорске дужности. ВРИ 
треба пажљиво да сагледа питање поверљивости када даје на увид 
документе ревизије који могу да осетљив материјал, као што су фо-
рензичка истраживања. У циљу очувања независности ВРИ, интер-
ни ревизори немају никаква аутоматска права приступа докумен-
тацији о ревизији ВРИ као ни формални утицај на програм рада 
ВРИ. Ипак, постоје одређене околности у којима давање приступа 
документацији о ревизији ВРИ по њеном нахођењу може доприне-
ти процесу ревизије);

– Привремени премештај или позајмљивање кадра (нпр. обука на раду);
– Примена одређених аспеката рада интерних ревизора од стра-

не ВРИ и аспеката рада ВРИ од стране интерних ревизора у циљу 
утврђивања природе, временског оквира и обима поступака реви-
зије које је потребно спровести; и

– Сарадња у погледу одређених поступака ревизије, као што је при-
купљање ревизијских доказа или тестирање података.

Координацију и сарадњу је могуће организовати формално или 
неформално. Формалну координацију и сарадњу је могуће организова-
ти путем законских прописа, формалних споразума или протокола. У 
одређеним ангажманима ниског ризика, ВРИ и интерни ревизори могу 
сарађивати на начин који је више неформалне природе. Координацију 
и сарадњу је потребно документовати у складу са важећим стандарди-
ма ревизије.
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Координацију и сарадњу могуће је остваривати током целокупног 
процеса ревизије:

– Пре почетка ангажмана;
– У фази планирања;
– Приликом спровођења додатних ревизијских поступака;
– У фази закључивања, финализације и извештавања; и
– У фази контроле поступања по ревизионим налазима и препорукама.

Међутим, занимљиве су, интересантне и специфичне неке од пред-
ности и слабости у раду интерне ревизије у јавним предузећима, и по 
том основу можемо навести следећа питања: (1) обезбеђење институ-
ционалног оквира за рад интерне ревизије и (2) тежња ка обезбеђењу 
транспарентности у раду јавних предузећа.

(1) Обезбеђење институционалног оквира за рад интерне ревизије. 
Обезбеђење институционалног оквира за рад интерне ревизије, од-
носно обезбеђење правног и регулаторног оквира за рад јавних преду-
зећа, требао би да обезбеди тржишну једнакост у делу где се такмиче 
јавна предузећа (предузећа у државном власништву) и предузећа из 
приватног сектора, са циљем да се избегну поремећаји на тржишту. 
Правна и регулаторна акта подразумевају доношење стратегије, ко-
декса, правилника и других интерних аката, као и доследну примену 
важећих међународних стандарда. Њима се ближе уређује начин рада 
интерне ревизије у јавним предузећима.

Из данашње перспективе можемо закључити да је створен правни 
и регулаторни оквир. Та чињеница значи и добру основу и предност 
у раду интерне ревизије јавних предузећа. Али, истовремено то зна-
чи и постојање обавезе надлежних државних органа да постојећи ок-
вир треба стално дорађивати и усавршавати. Наведено редизајнирање 
постојећег регулаторног оквира треба бити континуирана активност 
наведених органа, како би се интерна ревизија и њен рад усагласили са: 
текућим изменама законске регулативе и међународном праксом рада 
интерне ревизије.

(2) Обезбеђење транспарентности у раду јавних предузећа. По-
штовање стандарда транспарентности треба бити у складу са принци-
пима корпоративног управљања. Јавна предузећа састављају годишњи 
завршни рачун који се објављује на сајту Агенције за привредне регис-
тре, а на својој интернет страни јавна предузећа објављују и  извештаје 
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о пословању. Исто тако, сваке године јавна предузећа су предмет го-
дишње независне екстерне ревизије, у складу са међународним стан-
дардима.

Поред сачињавања и обелодањивања завршних рачуна и из-
вештаја о пословању, питање транспарентности јавних предузећа по-
себно се појачава иницијативама, мерама и активностима које могу да 
иницирају:

– Повереник за информације од јавног значаја,
– Заштитник грађана,
– Невладине организације и
– Новинари и новинска удружења.

Посебан облик транспарентности у раду јавних предузећа, као и 
целог јавног сектора, представља успостављени концепт јавних набав-
ки, којим се прописује да се јавне набавке спроводе у складу са пла-
новима јавних набавки и посебно објављују на веб странама јавних 
предузећа. На основу наведеног нивоа обезбеђене транспарентности у 
раду јавних предузећа, знатно је олакшан рад интерне ревизије самих 
јавних предузећа. Као главни недостаци у раду интерне ревизије могу 
се сматрати следећи проблеми: (1) тржишна (не)равноправност влас-
ника капитала, (2) одговорност органа јавних предузећа и (3) полити-
зација рада јавних предузећа.

(1) Тржишна (не)равноправност власника капитала. Однос јавних 
предузећа са државним финансијским институцијама и другим компа-
нијама у државном власништву треба да се заснива на комерцијалној 
основи. Међутим, искуства нам указују да није могуће тврдити да је 
тако и у пракси, јер иза јавних предузећа стоји држава. Додатни про-
блем представља и начин размишљања о улози државе у пословању 
јавних предузећа.

(2) Одговорност органа јавних предузећа. Органи јавних предузећа 
треба да имају потребна овлашћења, надлежности и одговорности за 
обављање поверене им функције, а у циљу стратешког вођења и упра-
вљања пословањем. Они треба да поступају професионално, стручно 
и поштено и да за своје поступке буду одговорни. Одговорност органа 
јавних предузећа усмерена је према власнику, тј. Републици Србији, 
аутономној покрајини, јединици локалне самоуправе и свим њеним 
грађанима.
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Остварена добит је основни начин мерења ефикасности рада ор-
гана јавних предузећа. Поред овог начина мерења, занимљиво је и 
мерење ефикасности рада органа јавних предузећа кроз активности 
интерне ревизије јавних предузећа. Основни концепт рада и држав-
не ревизије и интерне ревизије јесте концепт независности. Ако су 
активности интерне ревизије ограничене њеним неадекватним орга-
низационим позиционирањем, ако интерна ревизија није функцио-
нално независна како би планирала, спроводила интерну ревизију и 
извештавала, није могуће остварити њену пуну независност. Наведе-
ном примеру треба додати чињеницу да зараде запослених у интерној 
ревизији одређује директор јавног предузећа, што још више указује 
на проблем очувања концепта независности у интерној ревизији јав-
них предузећа.

(3) Спољни утицаји на рад јавних предузећа. На рад јавних пре-
дузећа утичу бројни спољни фактори. Међутим, политизација има 
највећи утицај. Питање политизације је скоро свакодневно и доми-
нантно питање које све више и све чешће заокупља пажњу шире јав-
ности. Скоро да је присутно мишљење да су јавна предузећа у служби 
политичких странака или појединаца блиских политичким странка-
ма, а не у служби јавног и националног интереса. Оваквој ситуацији 
допринели су различити фактори, од којих истичемо следеће:

– Спроведена транзиција из једнопартијског у вишепартијски систем.
– Изборни систем је предмет и инструмент манипулација у сврху 

одржавања на власти.
– У процесу формирања власти након избора, припадност политичкој 

партији је кључна и у додељивању функција у надзорним одборима 
и при именовању директора јавних предузећа.

– Недовољно оснажена јавност (медији и цивилно друштво) отварају 
простор доминантној улози политичких партија.

Основни предуслов деполитизације представља постојање пра-
вила и институција које омогућавају ефикасно и рационално упра-
вљање јавним предузећима. Једна од тих институција, може бити и 
интерна ревизија. Начела објективности и независности у раду ин-
терне ревизије, у политизованом јавном предузећу, постају диску-
табилна.
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9. Тренутно стање у вези са успостављањем и 
функционисањем интерне ревизије

Подаци о организовању посебне функционално независне органи-
зационе јединице за интерну ревизију у оквиру корисника јавних сред-
става, која непосредно извештава руководиоца корисника јавних сред-
става, као и подаци о броју ангажованих интерних ревизора су често 
променљиви.

Према подацима из јануара 2018. године у наредној табели дати 
су подаци о успостављеним службама интерне ревизије у градовима, 
броју ангажованих интерних ревизора и осталим напоменама.

Табела бр. 1. Подаци о успостављеним службама интерне ревизије у 
градовима

Ред. 
бр. Град

Служба 
интерне 
ревизије

Број 
запос-
лених

Напомена

1 Београд Да 23
2 Крагујевац Да 5
3 Ужице Да 5
4 Нови Сад Да 4
5 Нови Пазар Да 4
6 Ниш Да 3
7 Зрењанин Да 3

8 Лесковац Да -

Скупштина града Лесковца је донела 
Одлуку о успостављању и организацији 
интерне ревизије града Лесковца („Служ-
бени лист града Лесковца“ број 5/17), 
међутим, ниједан запослени није распо-
ређен на одговарајућа радна места.

9 Суботица Не 2
10 Ваљево Не 2

11 Крушевац Не 1

Град Крушевац није успоставио службу 
интерне ревизије као самосталну орга-
низациону јединицу, већ има запосленог 
на пословима интерне ревизије у оквиру 
Градске управе – Одељења за финансије. 
У току је доношење акта о успостављању 
интерне ревизије.

12 Врање Не 1
13 Лозница Не 1
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Ред. 
бр. Град

Служба 
интерне 
ревизије

Број 
запос-
лених

Напомена

14 Пирот Не 1
15 Зајечар Не 1
16 Чачак Не 1
17 Пожаревац Не 1
18 Панчево Не 1
19 Смедерево Не 1
20 Шабац Не 1
21 Јагодина Не -
22 Краљево Не -
23 Сомбор Не -
24 Кикинда Не -
25 Сремска 

Митровица Не -

26 Вршац Не -
27 Укупно 8 61
28 АП Војво-

дина Да 8

29 Укупно ЛВ 9 69

Према подацима који су исказани у датој табели, а који се одно-
се на свих 26 градова Републике Србије, сходно одредбама важећих 
прописа, правилно је упостављено седам посебних функционално не-
зависних организационих јединица за интерну ревизију и ангажовано 
три и више интерних ревизора (укључујући и руководиоца службе за 
интерну ревизију), и то: Београд 23, Ужице и Крагујевац по пет, Нови 
Сад и Нови Пазар по четири, Ниш и Зрењанин по три интерна ревизо-
ра. Одговарајућу службу интерне ревизије успоставила је и Аутономна 
покрајина Војводина и распоредила осам интерних ревизора.

Скупштина града Лесковца је донела Одлуку о успостављању и 
организацији интерне ревизије града Лесковца („Службени лист града 
Лесковца“ број 5/17). Међутим, до јануара 2018. године није извршено 
попуњавање тих радних места.

Градови Суботица и Ваљево су на послове интерне ревизије рас-
поредили по два интерна ревизора, док су следећи девет градова: 
Лозница, Пирот, Зајечар, Чачак, Пожаревац, Панчево, Смедерево и 
Шабац, на послове интерне ревизије распоредили по једног интерног 
ревизора. То значи да 11 градова, у вези са успостављањем службе 
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за интерну ревизију, није у потпуности поступило према одредбама 
важећих прописа.

Град Крушевац није успоставио службу интерне ревизије као са-
мосталну организациону јединицу, али има једно запослено лице на 
пословима интерне ревизије у оквиру Градске управе – Одељења за 
финансије. У току је поступак доношења акта о успостављању интерне 
ревизије и њеног правилног организационог позиционирања.

Шест градова није уопште успоставило службу интерне ревизије 
као самосталну организациону јединицу, нити је запослило иједног ин-
терног ревизора, а то су: Краљево, Јагодина, Сомбор, Кикинда, Срем-
ска Митровица и Вршац.

Према датим подацима у градовима Републике Србије укључујући 
и податке за Аутономну покрајину Војводину, на пословима интерне 
ревизије ангажовано је укупно 69 интерних ревизора. Због честе про-
менљивости у ангажовању и непотпуности информација о броју интер-
них ревизора у општинама, нисмо у могућности да прецизно искажемо 
број ангажованих интерних ревизора у општинама. Међутим, можемо 
се ослонити на податак да их има око 15, односно можемо закључити 
да је у локалној власти Републике Србије на пословима интерне реви-
зије ангажовано преко 85 интерних ревизора.

Анализирајући садашње стање у вези са успостављањем и функ-
ционисањем интерне ревизије у јавном сектору можемо указати на 
многе појаве које оптерећују питање успешног успостављања и функ-
ционисања интерне ревизије.

Занимање интерног ревизора је актуелно, веома одговорно и изу-
зетно захтевно, али на жалост није потпуно схваћено, јер се недовољ-
но разуме место, улога и значај интерне ревизије. Када се томе дода да 
ово занимање није адекватно вредновано и није довољно награђено, 
онда се проблеми успостављања и питања ефикасног функционисања 
интерне ревизије повећавају.

Централна јединица за хармонизацију је била активна у проце-
су сертификације за овлашћене интерне ревизоре, али је тренутно тај 
процес успорен због с једне стране, великог интересовања за ово зани-
мање, а са друге стране због недостатка одговарајућег броја стручног 
кадра који би спроводио те обуке. Обично се питање обуке ту и за-
вршава, јер даље обуке или учествовање на семинарима нису одобра-
ване због постојећих мера штедње, али и високих цена организације 
тих семинара. Ретко се одобравају присуства интерних ревизора на 
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 предавањима разних института, удружења интерних ревизора и дру-
гих професионалних домаћих и међународних организација.

Није искоришћено успостављање интерне ревизије и на друге 
начине, осим организовањем посебне функционално независне орга-
низационе јединице за интерну ревизију или ангажовањем интерног 
ревизора. То би за јединице локалних самоуправа била повољна при-
лика да успоставе интерну ревизију, али је истовремено присутно више 
нерешених питања као што су постојање стручног кадра у мањим сре-
динама, међусобна удаљеност општина, начин финансирања и слично. 
Исто тако, на нивоу градова који у свом саставу имају градске општине 
није јасно дефинисан начин организовања и успостављања интерне ре-
визије, па су по том основу различита поступаља.

Ако је у јединици локалне самоуправе ангажован један интерни ре-
визор, понекад је погрешно позициониран у градској или општинској 
управи, где је за свој рад одговоран начелнику градске или општин-
ске управе, уместо да је позициониран у кабинету градоначелника или 
председника општине и за свој рад оговора њему. Позиционирање ин-
терног ревизора у градској или општинској управи је погрешно, јер су 
управе субјект интерне ревизије, а предмет интерне ревизије јесте њи-
хово пословање.

Иако је прописано да се руководиоцу интерне ревизије и интер-
ном ревизору не може доделити обављање било које друге функције и 
активности, осим активности интерне ревизије, ипак се дешавало да су 
интерни ревизори били ангажовани на пословима креирања интерних 
аката, извршавања одређених оперативних послова из надлежности 
других, а касније би то контролисали или би били ангажовани на пи-
сању приговора на налазе екстерног ревизора.

Често се послови интерне ревизије своде на формално обављање 
ове значајне функције, уместо да се системима управљања ризицима 
и системима интерних контрола управља на другачији начин, спро-
вођењем интерне ревизије на основу процене ризика, очувањем неза-
висности, не само организационе, већ и функционалне независности. 
Треба отворити нови простор за системски приступ интерној ревизији 
и разумевање њене улоге у очувању система и ресурса организација, 
чиме би интерна ревизија као професија имала улогу просветитеља, а 
не само буџетска ставка на расходној страни. Ако тако не буде, онда 
се може поставити питање да ли у оваквим ситуацијама, можемо оче-
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кивати повећање ризика од интерних преварних радњи, злоупотребе 
службеног положаја и злоупотребе ресурса.

Једна од честих активности интерних ревизора јесте и саветодав-
на активност. Она није схваћена као активност коју интерни ревизори 
обављају кад изврше ревизију и потпуно овладају системом, са циљем 
да својим саветима побољшају систем. Углавном, од интерних ревизо-
ра се захтева и очекује да у сваком тренутку дају готова решења, пру-
жају савете и решавају појединачне проблеме из пословања.

Посебни проблеми су присутни у поступцима спровођења ин-
терне ревизије. Рад интерних ревизора се понекад недовољно озбиљ-
но схвата, обично се касни са достављањем података, информација и 
докумената, као и извештаја о предузетим мерама и активностима по 
утврђеним слабостима и откривеним неправилностима.

Интерни ревизори су често у позицији између руководства и за-
послених. Ако се руководство информише о неправилностима и сла-
бостима интерних контрола и наведу сектори и лица где је то утврђено, 
онда интерни ревизори нису добро и правилно схваћени од руковод-
ства и запослених из тих сектора, а ако непотпуно и неадекватно ин-
формишу руководство локалне власти, онда нису „очи и уши“ тог ру-
ководства. Руководство тада сматра да су интерни ревизори преблаги, 
а запослени сматрају да су преоштри. У интересу и организације и ин-
терних ревизора тада је потребно заузети одговарајући избалансиран 
став и уравнотежени однос заснован искључиво на процени ризика и 
адекватном и релевантном доказу.

Скоро свакодневни проблем представља неправилно схватање 
места, улоге и значаја интерне ревизије у организацији, па су због тога 
интерни ревизори стално између „чекића и наковња“. У свакој орга-
низацији увек је најважнији „тон са врха“. Уколико се он чује, уколико 
је правилан и позитиван, тада ће бити лакше успоставити ефикасан 
контролни систем, успоставити функцију интерне ревизије и очеки-
вати њено ефикасно функционисање. Уколико нема наведеног „тона 
са врха“ или се он не чује или је недовољан, нема тог система интер-
не контроле који ће моћи надокнадити тај недостатак у руковођењу и 
нема те интерне ревизије која ће у тим условима остварити ефикасан и 
користан рад.

Наведени пропусти и недостаци у раду указују на могуће слабости 
и ризике оперативног пословања и на последице које би из непрепозна-
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вања оваквих ризика могле настати. То значи да се у организацији пуна 
пажња треба посветити систему управљања ризицима. Проблем је још 
сложенији уколико не постоји култура пословања заснована на ризи-
цима. Процена ризика и управљање ризицима не сме бити концентри-
сано само на једног човека и његову субјективну процену. Процена и 
управљање ризицима треба се третирати као системска вредност орга-
низације и виталан алат, уз помоћ кога се, на основу чињеница и кон-
кретних параметара, управља ризицима.

Обухват интерне ревизије и њених задатака нису у законодавству 
добили сву неопходну разраду. Упркос томе, њен глас саветодавца тре-
ба искористити, посебно око управљања ризицима, али се процена 
ризика не може заснивати само на бази познавања контрола у неким 
процесима. У својим оценама и закључцима интерни ревизори у савре-
меном пословању требају ићи корак унапред, не могу се пословима ба-
вити само ретроактивно. У овом погледу интерни ревизори морају да 
се баве свеобухватном анализом података и да у том послу примењују 
напредне алате за њихову обраду.

Због наведених проблема, поставља се оправдано питање да ли су 
интерни ревизори у стању да коментаришу негативне последице по-
словних одлука у својим организацијама. С тим у вези, напомињемо 
да интерни ревизори треба пажљиво да бирају речи када подносе своје 
извештаје руководству, будући да свака квалификација треба бити за-
снована на чињеницама.

Један од кључних проблема због кога финансијско извештавање 
локалних власти није увек довољно поуздано, истинито и објективно 
представља коришћење неадекватних рачуноводствених апликација. 
Често се улагање у ИТ инфраструктуру у локалним властима своди на 
куповину компјутера, обезбеђивање интернет везе и одржавање сајта. 
Међутим, ИТ је ресурс који прожима поре целокупне организације и у 
функцији је правилног извештавања и доношења одговарајућих одлу-
ка. Тако треба да буде третиран, а његовој сигурности и безбедности 
треба посветити адекватну пажњу.

Респектујући глобалне трендове, морамо себи поставити и питање 
примене и начина функционисања модела три линије одбране у ор-
ганизацији. Сви учесници у овим процесима и активностима у орга-
низацији требају имати своју јасну улогу и одговорност у процесима 
интерних контрола и управљања ризицима. Интерна ревизија треба да 
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се позабави и овим питањем, које није питање само тренутка, него и 
континуитета.

У том смислу, послове интерне ревизије можемо поделити у три 
групе активности, и то:

– Основне или претежне послове;
– Послове који захтевају додатно разматрање; и
– Послове које интерна ревизија не би требала обављати.

О основним или претежним пословима којима се интерна реви-
зија бави или о пословима због којих је интерна ревизија и основана, 
већ смо говорили у претходним пасусима.

Послови који захтевају додатно разматрање односе се на легитим-
не послове, али не на основне легитимне послове, већ на послове који 
захтевају додатна разматрања о могућности негативног деловања и уг-
рожавања независности у раду интерних ревизора. Због тога је потреб-
но да се интерни ревизори додатно ограде и заштите. То се посебно 
односи на услуге консалтинга где је пре прихватања ових послова по-
требно претходно анализирати могући утицај на независност и објек-
тивност интерног ревизора.

Послове које интерни ревизори не би требали никако прихватати 
односе се на оне послове који нису у њиховој надлежности, већ су у 
надлежности других, а посебно руководства организације. Обично су 
то послови који се односе на одређивање обима прихватљивости ризи-
ка, одлучивање о реаговању на ризике, контрола ризика, преузимање 
одговорности за управљање ризицима и слично. Дакле, веома је важно 
да се потпуно разуме позиција да за управљање ризицима у организа-
цији нису одговорни интерни ревизори већ је одговорно руководство 
организације.

10. Очекивања од интерне ревизије

Закључили смо да је интерна ревизија инструмент менаџмента, а 
пошто је за очекивати да ће менаџмент у наредном периоду бити све 
сложенији процес, онда је разумљиво да се од интерне ревизије очекује 
да за такве процесе буде спремна и стручно оспособљена. Модерна ин-
терна ревизија треба да овлада комплетним знањима из области савре-
меног менаџмента.
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Таква интерна ревизија ће имати нову улогу и она ће се огледати у 
следећим активностима:

– обучавање менаџера свих нивоа по питању значаја система интер-
них контрола, и

– сагледавање места и улоге менаџера свих нивоа у процесима савре-
меног управљања.

Наиме, на основу искустава развијених земаља и потребе ефикас-
нијег управљања, савремени менаџери треба више да знају многа пи-
тања из области рачуноводства, пословних финансија, система интер-
них контрола, интерне ревизије и њене улоге у савременом управљању. 
Познавањем ових питања, менаџери ће лакше отклањати многе дилеме 
и решавати сложеније проблеме у пословању. Посебно се то познавање 
односи на место и улогу интерне контроле и интерне ревизије.

Сталним присуством у свим фазама пословних активности и 
процеса, интерна ревизија има бољу могућност од других пословних 
функција, да упозна добре и лоше резултате руковођења и управљања 
организацијом. Након ефикасног рада на пословима интерне ревизије, 
интерни ревизори могу бити добар кадровски потенцијал за послове 
управљања организацијом на свим нивоима.

Међутим, исто тако је значајно питање кадровског потенцијала 
на пословима савремене и будуће интерне ревизије. На послове ин-
терне ревизије треба ангажовати лица са високим образовањем, де-
таљним познавањем рачуноводства, финансија и стеченим значајним 
искуством у делатности. Та искуства и знања треба да се потврђују, 
проширују и обогаћују путем разних семинара из свих области интер-
не ревизије и њених садашњих кретања.

Дакле, потреба за интерном ревизијом се стално повећава. То се 
нарочито огледа у условима повећања пословних активности или у ус-
ловима појаве тешкоћа у пословању. Нови потенцијални правци раз-
воја интерне ревизије могу се сагледати према следећим активностима:

– обухватање и анализирање других информација, које на извешта-
вање и мишљење интерног ревизора, могу утицати на директан или 
индиректан начин,

– специјализација интерног ревизора за уже области и ангажовање 
других интерних ревизора, као експерата, па тиме и извештавање 
интерног ревизора на нов и прихватљив начин,



Место и улога интерне ревизије у јавном сектору 67

– праћење пословних активности и поклањање веће пажње детаљ-
ним подацима и анализама, а поготово оним са латентном приро-
дом, који могу веома брзо и неочекивано да битно утичу и угрозе 
пословање,

– спречавање проневера, злоупотреба, корупције, прања новца или било 
ког другог облика угрожавања интегритета имовине и средстава,

– развијање интерне ревизије и у малим организацијама, најчешће по 
делатностима, односно један интерни ревизор за више субјеката,

– поклањање веће пажње информацијама на догађања у окружењу и 
сачињавање адекватне анализе са оценом на могуће правце и ефек-
те њиховог деловања.

Како савремена интерна ревизија и њени будући правци проши-
рују послове и видике ове професије, тако ће и њени главни актери, 
интерни ревизори бити на тржишту позиционирани као лица која 
обезбеђују потребне и квалитетне информације по свим питањима по-
словања организације.

У будућности је од пресудне важности стицање угледа и пове-
рења у организацији, а то се може постићи одржавањем високог ни-
воа стручности, објективности и независности. Само тако интерни 
ревизори могу, као интерни консултанти и партнери, пружити подрш-
ку и помоћ менаџменту при управљању ризицима, те обликовању и 
одржавању целовитог система интерних контрола. Интерни ревизори 
требају успоставити такве односе с менаџментом на основу којих ће 
менаџмент на свим нивоима и запослени третирати интерне ревизоре 
као професионалце чије је деловање усмерено у правцу давања корис-
них савета и остварења планираних циљева.

Интерна ревизија треба своје потенцијале све више усмеравати 
ка будућности, пружањем савета и антиципирањем будућих ризика. 
Данас су у свету посебно наглашена очекивања од интерне ревизије 
у смислу њеног активног укључивања у стварање додатне вредности, 
првенствено генерисањем информација потребних за идентификацију, 
разумевање и процену потенцијалних ризика.

Када говоримо о савременим правцима у развоју интерне реви-
зије, може се очекивати да ће се деловање интерних ревизора кре-
тати у два главна правца. Интерни ревизори ће и убудуће деловати 
накнадно оцењујући учинке прошлих догађаја, односно постигнуте 
резултате и настале грешке, како би их у будућности избегли. У да-
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нашњим условима пословања, пуно важније постаје превентивно де-
ловање интерне ревизије, према којем њене активности имају за циљ 
пружити помоћ и подршку менаџменту у антиципирању будућих ри-
зика, те предлагању система интерних контрола којима ће они бити 
на време елиминисани или сведени на прихватљив ниво. Због тога 
објект испитивања интерног ревизора постаје целокупно пословање 
организације.

У наредном периоду потребно је тражити могућности и начине 
смањења трошкова рада интерне ревизије, јер се могу јавити отворе-
ни предлози за outsourcing интерне ревизије. Наиме, у развијеним за-
падним земљама се већ јављају калкулације којим се као исплативија 
алтернатива властитој интерној ревизији показује ангажовање екстер-
них рачуноводствених и консултантских кућа и стручњака за одређене 
пројекте или предлоге.

Растом конкуренције и појавом нових претендената на место 
интерне ревизије у организацији повећава се потреба за рациона-
лизацијом трошкова интерне ревизије и њеном продуктивности. 
Свакако да су уштеде могуће повећањем професионалног приступа 
обликовању и сталном дизајнирању процеса интерне ревизије, про-
налажењу нових могућности и побољшања у конкретним методо-
лошким решењима, при чему незамењиву улогу имају достигнућа у 
подручју савремених информацијских технологија. Међутим, без об-
зира на неке могуће предности које могу имати спољни стручњаци, 
интерни ревизори су обично најбоље упознати с организационом 
структуром и пословном културом, стратегијом и елементима сис-
тема интерних контрола организације и њеној изложености бројним 
пословним ризицима.

Пошто је Република Србија у поступку приступања ЕУ веома 
су значајни успешни кораци и остварен напредак у области интерне 
финансијске контроле која прати преговарачко поглавље 32 – Финан-
сијска контрола и преговарачко поглавље 5 – Јавне набавке. Интерна 
финансијска контрола обухвата: финансијско управљање и контролу, 
интерну ревизију и Централну јединицу за хармонизацију. Због тога 
су значајни успешни кораци и напредак у успостављању и ефикасном 
функционисању интерне ревизије у јавном сектору, јер то доводи до 
успешне интерне финансијске контроле, што је битан услов за успешно 
решавање наведених преговарачких поглавља.
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Закључак

У свакодневном пословању организације су изложене разним 
ризицима. Постојање вероватноће да се планиране активности неће 
доследно остварити наводи организацију да препознаје, процењује и 
управља потенцијалним ризицима који угрожавају пословање. Њихов 
менаџмент прописује начин на који ће управљати ризиком. При томе, 
независна и објективна интерна ревизија помаже менаџменту да про-
цес управљања ризиком допринесе стварању додатне вредности и ус-
пешном пословању.

Објективност и независност рада интерне ревизије, између ос-
талог, зависи и од организационог позиционирања интерне ревизије. 
Пуна независност и широк делокруг активности се постижу консти-
туисањем интерне ревизије самостално, ван пословних функција. 
Посебно треба нагласити да интерни ревизор треба бити независан, 
стручно компетентан и објективан. У земљама са развијеном рачуно-
водственом професијом (САД, земље западне Европе и друге), постоји 
професионална асоцијација интерних ревизора, која је издала посебне 
стандарде интерне ревизије и кодекс професионалне етике, који су за 
њих обавезујући.

Приликом управљања ризицима, интерна ревизија треба да по-
знаје и разуме процес управљања ризиком, као и технике, методе и 
концепте управљања. Такође, потребно је развити стратегију у складу 
са структуром и величином организације, као и подручјем које је обух-
ваћено ревизијом. Дефинисањем стратегије, интерна ревизија је заузе-
ла став према ризику који угрожава пословање организације.

Примарна улога интерне ревизије јесте у оцењивању функциони-
сања процеса управљања ризиком који је дефинисао менаџмент, док се 
њена секундарна улога огледа у предлагању мера за побољшање проце-
са и уклањање слабости и недостатака, како би се ризик свео на ниво 
прихватљив за организацију. Такође, интерна ревизија је у сталном 
трагању за што бољим и ефикаснијим процесом управљања ризицима, 
али никако није дозвољено да интерна ревизија доноси одлуке на који 
начин ће се даље управљати ризицима.

Одговорност интерне ревизије се односи само на изражавање 
мишљења о делотворности примењеног начина управљања ризици-
ма, док успостављање процеса управљања ризицима, као и доношење 
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 одлука у вези са уклањањем недостатака и унапређивањем процеса уп-
рављања ризицима, представља одговорност менаџмента.

Извештај интерне ревизије представља главно дело и производ 
интерне ревизије у писаном облику. У извештају интерне ревизије 
менаџмент има стручну, поуздану и објективну информацију о по-
словању организације. Иако извештаји екстерне и интерне ревизије 
доприносе унапређењу ефикасности пословања, менаџменту је значај-
нији извештај интерног ревизора. Менаџмент има вишеструку корист 
од извештаја интерне ревизије, док је извештај екстерног ревизора по-
требнији оснивачима и власницима капитала.

Менаџери који користе извештаје интерне ревизије имају и пред-
ности и користи од њега, у односу на оне менаџере који немају такав 
извештај или га имају али га не користе. Извештај интерне ревизије 
представља главно средство за комуницирање интерног ревизора и 
менаџера. Извештај интерне ревизије је углавном типског карактера, 
али се сваки извештај прилагођава специфичним условима посло-
вања.

Форма извештаја интерне ревизије је јединствена, али се они раз-
ликују у садржају. Извештаји требају бити разумљиви, сажети и струч-
ни. У њима се ревизијски налази наводе по редоследу важности и са 
указивањем интерног ревизора на величину проблема. Ревизијски на-
лази треба да буду јасни и да без двоумљења омогућавају доношење 
потребних корективних акција. За уочене проблеме у пословању, а у 
циљу отклањања истих, интерни ревизори треба да предлажу савете, 
решења и дају препоруке. Структура извештаја интерне ревизије тре-
ба бити јасна, логична и конзистентна, како би менаџмент и други ко-
рисници извештаја могли брзо уочити његове битне делове и разумети 
његову суштину.

Према прописаним стандардима екстерни ревизор изражава 
мишљење о истинитости и објективности финансијских извештаја 
организације. Реалност и објективност исказаних података су у коре-
лацији са системом интерних контрола. Уколико је систем интерних 
контрола правилно постављен и уколико ефикасно функционише, 
утолико су подаци исказани у финансијким извештајима истинити и 
објективни и стање и резултате организације приказују реално и објек-
тивно. Дакле, када екстерна ревизија оцени да је интегрални систем 
интерне контроле, где спада и интерна ревизија адекватан, обим реви-
зорских поступака се може смањити, а време трајања знатно скратити 
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и трошкови процеса умањити. Тада екстерна ревизија може користити 
резултате рада интерне ревизије и своје поступке испитивања ваља-
ности обавити у мањем обиму.

Екстерни ревизори су обавезни да издају извештај о истинитом 
и објективном приказивању финансијских извештаја. Извештај под-
разумева одговарајуће мишљење, зависно од утврђених налаза у реви-
зији финасијских извештаја и функционисања одговарјућих интерних 
контрола, предложених кориговања финансијских извештаја и слично. 
Интерни ревизори имају другачију функцију од функције екстерних 
ревизора. Она је шира и дубља него код екстерних ревизора. Њихова 
функција је да менаџере широм организације снабдевају информација-
ма које су потребне да би ефективно испунили своје обавезе. Интерна 
ревизија поступа као независна активност провере операција мерењем 
и оценом адекватности контроле, као и ефективности и ефикасности 
извршења.

Дакле, извештаји интерне ревизије треба да садрже циљ, обим и 
разултате интерне ревизије, а посебно и мишљење интерног ревизора 
о наведеним проблемима; предлоге, савете и препоруке за могућа по-
бољшања и корективне акције, посебне доказе за преваре и друге об-
лике незаконитости. У циљу отклањања уочених недостатака, интерна 
ревизија има обавезу да прати провођење препорука и предузимање 
корективних акција.

Уколико екстерни ревизор жели користити рад интерне ревизије, 
према стандардима ревизије, он треба да провери рад интерне ревизије 
и оцени да ли је исти прикладан за ту намену. Одговорност за извештај 
и мишљење о реалности и објективности рачуноводствених извештаја, 
остаје искључива одговорност екстерног ревизора и да ту одговорност 
он не може пренети, ни поделити са интерном ревизијом.

Ул ога интерних ревизора у случају откривања неправилности или 
сумње на превару током обављања интерне ревизије је веома значајна. 
Према прихваћеним стандардима, интерни ревизори морају поседова-
ти довољно знање да би могли извршити процену ризика од преваре и 
начина на који организација управља тим ризицима, али се од њих не 
очекује да имају исти ниво стручности као лице чија је примарна оба-
веза откривање и истраживање преваре.

Стручност и дужна пажња интерног ревизора не значи да ин-
терни ревизор мора открити све неправилности и одступања од ва-
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жећих прописа, али мора упозорити на неправилности које могу бити 
показатељи преваре. Од интерних ревизора се очекује да размотре 
 неправилности и преваре као могуће појавне облике ризика, а посеб-
но приликом ревидирања процеса који су изложенији неким врстама 
ризика, као што су: руковање готовином; имовина и залихе; уговори и 
дозволе; примања средстава из других извора изван субјекта; исплата 
средстава субјекта и путни трошкови.

Ако интерни ревизор посумња на превару у току обављања реви-
зије, он прекида поступак ревизије и о томе обавештава руководио-
ца јединице за интерну ревизију, који је дужан без одлагања у писаној 
форми обавестити руководиоца субјекта. Руководилац субјекта дужан 
је након пријема обавештења предузети потребне радње и обавестити 
надлежне органе.

Интерну ревизију често је корисно обавити након што је превара 
откривена и процесуирана како би се утврдило: да ли су контроле за 
спречавање преваре постојале, да ли је контрола била довољна да би се 
дала оправдана гаранција за њено спречавање, да ли је контрола функ-
ционисала како је предвиђено, могу ли додатне контроле бити адек-
ватне и могу ли остали руководиоци субјекта и интерни ревизори из-
вући какву поуку.

Иако је прописано да градови Републике Србије треба да успоста-
ве службу за интерну ревизију и да служба не може имати мање од 
три интерна ревизора од којих је један руководилац, ипак је наведе-
на одредба испуњена само код седам градова и АП Војводине. Код ос-
талих 19 градова није успостављена служба за интерну ревизију или 
није успостављена на одговарајући начин, с тим да у шест градова није 
запослен ниједан интерни ревизор, док су код осталих запослени по 
један или два интерна ревизора. Код општина је исто тако недовољно 
урађено по питању успостављања интерне ревизије.

Велики је значај ефикасног и ефективног система интерне финан-
сијске контроле у јавном сектору, јер доприноси успешнијем и одго-
ворнијем коришћењу јавних средстава на свим нивоима. Развојем овог 
система, у јавни сектор се уводи нови приступ управљању кроз дефи-
нисање стратешких циљева у обављању делатности, сагледавање ризи-
ка, као и успостављање јачих контролних механизама у прикупљању и 
трошењу јавних средстава и успешном решавању захтева из прегова-
рачких поглавља 5 и 32.
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