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ПРЕДГОВОР 

 
1 Квалитет рада интерне ревизије у државним институцијама зависи од примене правила и 

метода представљених у овом Приручнику, али и од пуне ангажованости самог ревизора 
као професионалца. Професионализам у значајној мери зависи од објективности ставова и 
судова ревизора, квалитетног разматрања приликом примене ревизијских стандарда, као и 
од утицаја и практичности ревизорских препорука. 

 
2 Интерна ревизија нема улогу инспекције. Интерној ревизији је неопходна сарадња 

запослених и руководства како би прибавила довољну количину истинитих података 
потребних за обављање дужности ревизије. Најбољи начин да се одржи атмосфера 
међусобног поверења и сарадње јесте да интерна ревизија усвоји „партиципативни“ 
приступ, да у свом раду и циљевима буде транспарентна и да у сваком тренутку одржава 
професионалне односе.   

 
3 Поштовање захтева наведених у овом Приручнику стога је од суштинске важности како би 

се обезбедио висок стандард интерне ревизије. Међутим, будући да је ревизија више 
„уметност“ него наука, циљ овог Приручника није да механизује процес ревизије. 
Професионални суд самог ревизора остаје основно обележје примене овог приступа. 

 
4 Иако је важно да се ревизори детаљно упознају са свим аспектима Приручника, у наставку 

су наглашене неке од основних порука: 
 

• ревизију треба прилагодити околностима у самом субјекту ревизије и заснивати је на 
процени ревизијског ризика; 

• пружање мишљења о интерним контролама није једини циљ ревизије у јавном сектору; 
испитивање структуре корпоративног управљања у субјекту ревизије и испитивање 
успешности управљања (перформанси) у средњорочном периоду треба да постану 
једнако важни;  

• налази ревизије треба да буду благовремено представљени у извештају како би се 
осигурало благовремено предузимање одговарајућих активности. 

 
5 Укратко, овај Приручник представља значајан корак ка остваривању циља у погледу 

пружања ревизијских услуга најбољег квалитета.  



СВРХА И СТРУКТУРА ПРИРУЧНИКА 
 
Сврха  
 
1. Приручник је намењен запосленима у интерној ревизији у јавном сектору Владе Србије.  
 
2. Приручник треба да представља заједничку референтну основу за интерне ревизоре, да 

ревизорима олакша разумевање принципа модерних ревизијских техника и нове 
терминологије, те да им помогне у обављању ревизорских дужности.  

 
3. Процедуре и методологије садржане у Приручнику сагласне су са Међународним 

стандардима професионалне праксе интерне ревизије, које је утврдио међународни 
Институт интерних ревизора (Institute of Internal Auditors (IIA)), (последње издање из 
јануара 2004. године). Ови стандарди су прилагођени са циљем да буду релевантни за 
јавни сектор Србије.  

 
4. Примерак Приручника доставља се свим интерним ревизорима у Министарству 

финансија и другим буџетским корисницима. 
 
5. Са циљем да методологије и процедуре буду у складу са најбољом праксом и рефлектују 

промене у законском и ревизијском окружењу, Централна јединица за хармонизацију при 
Министарству финансија задужена је за прегледање и по потреби измене садржаја 
методологија и процедура. Овакви прегледи ће се обављати једном годишње, а по 
потреби и чешће.  

 
6. Од начелника служби за интерну ревизију ипак се захтева да одређене делове 

прилагоде, тамо где је то неопходно, тако да они одговарају локалним околностима; на 
пример, да би се укључила специфична организациона структура, односно системи 
одговарајућег директног корисника. Међутим, непходно је да се свака измена размотри и 
усагласи са Централном јединицом за хармонизацију при Министарству финансија. 

 
7. Сваки ревизор је дужан да се побрине да се све измене у погледу методологије и праксе 

схвате и унесу у Приручник.  
 
8. Централна јединица за хармонизацију при Министарству финансија биће спремна да 

размотри сугестије директних корисника у погледу побољшања процедура и 
методологија садржаних у овом Приручнику.  

 
Структура  
 
9. Приручник се састоји из четири дела: 
 

• Први део – Принципи, стандарди и политике интерне ревизије, који представља 
упутство за кључна питања политике која се тичу управљања интерном ревизијом и 
рада на интерним ревизијама,  

• Други део – Ревизија система, који објашњава кораке које треба следити приликом 
ревизије система,  

• Трећи део – Вештине интерне ревизије, који представља смерницу за низ 
интерперсоналних вештина и техника које интерни ревизори треба да знају, и 

• Четврти део – Алатке (инструменти) за интерну ревизију, који садржи основне 
ревизијске алатке и друга упутства која треба да олакшају обављање неких од 
најчешћих ревизија. 

 
10. Од ревизора се очекује да прате упутства и где је то могуће приступ и технике наведене 

у овом Приручнику. 
 



11. Речник појмова коришћених у овом приручнику налази се у Анексу А првог дела 
Приручника.
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1  

 
1. УВОД У ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У СРБИЈИ 

 
Увод  
 
1. Постоји опште очекивање да су сви задужени за вођење јавних послова и управљање 

јавним средствима у потпуности одговорни за вођење тих послова у складу са законом и 
одговарајућим стандардима, као и да се јавна средства чувају и користе економично, 
ефикасно и ефективно.  

 
2. Поред тога, један од циљева политике Владе јесте да јавни сервис реагује брже и пружа 

квалитетније услуге које су интегрисане, усмерене ка корисницима и концентрисане на 
резултат, што захтева и да цео систем буде усмерен ка мерењу успешности 
(перформанси) где је могућа сарадња између организација у јавном и приватном сектору. 
Ово ће за последицу имати ефикаснију и делотворнију реализацију јавних програма и 
пројеката, те безбедност и чување јавних средстава. 

 
3. Примарна одговорност, која подразумева обезбеђивање да се јавни послови воде у 

складу са законом и одговарајућим стандардима и да се јавним средствима управља са 
апсолутним интегритетом, те да се она троше наменски, остаје на министрима и осталим 
изабраним представницима, као и на руководиоцима и различитим званичницима у 
свакој организацији. Да би се ова одговорност испунила, неопходно је да државни органи 
и сва лица одговорна за вођење јавних послова успоставе и одржавају одговарајућу 
структуру за вођење својих послова и чување ресурса који су им на располагању. 

 
4. Ревизија у јавном сектору „додаје вредност“ не само кроз анализирање и извештавање о 

ономе што се догодило, већ и „гледање унапред“ , односно идентификовање области у 
којима су могућа побољшања и подстицање добре праксе. На тај начин ревизија 
доприноси промовисању побољшаних стандарда упраљања, бољем руковођењу и 
процесу доношењу одлука, те ефективнијем коришћењу средстава пореских обвезника. 

 
5. Ревизија у јавном сектору представља важну карику у ланцу одговорности будући да јача 

одговорност, како у смислу изабраних, односно постављених лица, тако и у смислу 
корисника, пореских обвезника и грађана у ширем смислу, што се постиже кроз: 

- независност ревизора од субјекта ревизије; 
- широк делокруг рада ревизије у јавном сектору, који обухвата 
регуларност, „доличност“ и „вредност за новац“, 

- способност ревизора да резултате ревизија и прегледа учине 
доступним јавности и демократски изабраним представницима који су 
одговорни за финансирање релевантних активности. 

 
 
Шири циљеви ревизије у јавном сектору  
 
6. Ревизори треба да схвате да у ревизији јавних средстава постоји шири јавни интерес, 

који првенствено потиче од чињенице да су порески обвезници дужни да плате порез, те 
стога имају конкретан интерес у томе да буду уверени да се јавним средствима управља 
на одговарајући начин, за разлику од деоничара у некој фирми који има могућност да сам 
одлучује о томе да ли ће купити или продати своје деонице. Уз то, органи у јавном 
сектору, као корпоративни ентитети, обично се не баве производњом добара, односно не 
пружају услуге чија је примарна сврха поновна продаја на отвореном тржишту, те самим 
тим њихов примарни циљ и није остваривање профита. Ови органи према томе постоје 
да би пружали економичне, ефикасне и ефективне јавне услуге. 

 
7. Стога  грађани с правом очекују да државни органи јавна средства користе искључиво 

оправдано и наменски, те да постоје високи стандарди интегритета и да се та средства 
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користе на најефикаснији начин, што је прихваћено и кроз законску одговорност коју 
имају ревизори у јавном сектору. 

 
8. Стога је неопходно да ревизија у јавном сектору буде планирана у односу на ширу 

перспективу, односно мора се узети у обзир да се јавним средствима мора управљати на 
одговарајући начин и у складу са концептима „вредност за новац“.     

 
9. Краће речено, ревизори треба да прихвате чињеницу да су захтеви који се односе на 

ревизију јавних средстава много шири од оних који се примењују у привреди, а укључују: 
- анализу ефективности (делотворности) система интерних контрола (Анекс Б 

садржи више информација о интерној контроли);  
- ревизија се бави и аспектима исправности, као и структуром која обезбеђује 

економичност, ефикасност и ефективност (делотворност) у коришћењу јавних 
фондова;  

- разматрање законитости/исправности трансакција; 
- аналитички приступ послу, где би почетна тачка требало да буде преглед 

карактеристика субјекта ревизије, одговорности и проблеми са којима се суочава, и 
администрација и организација субјекта ревизије;  

- активан приступ, кроз који се послови ревизије, тамо где је то могуће, одликују 
конструктивним ставом којим се обезбеђују промене, што се огледа како у 
одржавању конструктивних и адекватних односа са службеницима, тако и у 
тајмингу и приступу који се примењује у извештавању о налазима ревизије.  

 
ШТА ЈЕ ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА?  
 
Институт интерних ревизора (The Institute of Internal Auditors (IIA)) дефинише интерну 
ревизију на следећи начин:  
 
 

 
 
Законску основу за интерну ревизију представља Закон о буџетском систему. Интерна 
ревизија функционише у складу са Стандардима и Етичким кодексом Института интерних 
ревизора. Повеља о интерној ревизији уређује улогу интерне ревизије, те неопходно 
окружење у којем ревизија може ефективно да функционише и доприноси успешности 
организације.  
 

Интерна ревизија представља независну и 
објективну оцењивачку и консултантску активност 

осмишљену да „увећа вредност“ и побољша 
пословање организације. Интерна ревизија кроз 
систематичан и дисциплинован приступ који 

примењује у оцењивању активности, организацији 
помаже у остваривању циљева.  
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2. СТАНДАРДИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ И ЕТИЧКИ КОДЕКС 
 
СТАНДАРДИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
 
1. Послови интерне ревизије обављају се у складу са међународно прихваћеним 

стандардима које је утврдио Институт интерних ревизора.  Ови стандарди познати су и 
као Стандарди професионалне праксе интерне ревизије (Стандарди). Више информација 
може се наћи на сајту Института интерних ревизора  www.theiia.org.   

 
2. Обавеза је свих интерних ревизора да се придржавају ових Стандарда.   
 
3. Сврха Стандарда је да: 
 

• утврде основне принципе исправне праксе интерне ревизије; 
• пруже оквир за обављање и промовисање низа послова интерне ревизије, који 

„увећавају вредност“ организације и од којих она има користи; 
• установе основу успешности послова интерне ревизије; 
• подстичу побољшање процедура и активности организације. 

 
4. Стандарди укључују атрибутивне стандарде - серија 1000, стандарде успешности 

(перформанси) – серија 2000, и стандарде за примену. Више детаља о свим 
стандардима наведено је у Анексу В овог дела Приручника. 

 
а) Атрибутивни стандарди односе се на обележја одређене организације, као и 

појединаца који обављају послове интерне ревизије и укључују : 
• стандард 1000 – Сврха, овлашћења и дужности, 
• стандард 1100 – Независност и објективност, 
• стандард 1200 – Стручност и дужна професионална пажња, 
• стандард 1300 – Програм за осигуравање и побољшавање квалитета. 

 
б) Стандарди успешности (перформанси) односе се на природу послова интерне 

ревизије и  обезбеђују квалитативне критеријуме у односу на које се може мерити 
успешност послова интерне ревизије. Атрибутивни стандарди и стандарди 
успешности у начелу важе за све послове интерне ревизије.  

• стандард 2000 – Управљање интерном ревизијом, 
• стандард 2100 – Природа посла, 
• стандард 2200 – Планирање ангажовања, 
• стандард 2300 – Обављање посла, 
• стандард 2400 – Подношење извештаја о резултатима, 
• стандард 2500 – Праћење напретка, 
• стандард 2600 – Прихватање ризика од стране руководства. 

 
в) Стандарди за примену односе се на примену атрибутивних стандарда и стандарда 

успешности на одређене врсте ангажовања (нпр. ревизија система, финансијска 
ревизија или ревизија успешности (перформанси), истрага везана за одређену 
криминалну радњу, или захтев руководства да се обави нека ревизија). 

 
5. Стандарде и Етички кодекс треба посматрати у спрези са Законом о буџетском систему, 

те осталим смерницама и прописима Министарства финансија који се односе на послове 
интерне ревизије. 
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ЕТИЧКИ КОДЕКС 
 
Увод 
 
6. Сврха Етичког кодекса јесте да промовише етичку културу у професији интерне ревизије. 

За професију интерне ревизије Етички кодекс је неопходан будући да је ревизија 
заснована на поверењу које се придаје њеној објективној оцени управљања ризицима, 
контрола и управљања уопште. У овом Етичком кодексу дефиниција ревизије укључује 
више од две основне компоненте: 

 
- принципе релевантне за професију и праксу интерне ревизије; 
- правила понашања која илуструју норме понашања које се очекује од интерних 
ревизора. Ова правила представљају средство помоћу којих се Принципи примењују у 
пракси и водич за етичко понашање интерних ревизора. 

 
Примена и спровођење 
 
7. Кодекс се односи на запослене који обављају послове интерне ревизије у складу са 

Законом о буџетском систему. Непоштовање етичких захтева који су овде наведени води 
покретању дисциплинског поступка против појединаца запослених у служби интерне 
ревизије.  

 
Принципи  
 
8. Од интерних ревизора очекује се да примењују и промовишу следеће принципе: 
 

• Интегритет  
Интерни ревизори кроз свој интегритет стичу поверење, те тиме обезбеђују основу за 
поузданост њиховог суда. 

 
• Објективност  

Интерни ревизори морају да покажу највиши степен објективности у прикупљању, 
оцени и предочавању података везаних за активност, односно процедуру која је 
предмет ревизије. Интерни ревизори пружају избалансирану оцену свих релевантних 
околности без непотребног утицаја сопствених интереса, односно утицаја других лица 
на њихово мишљење. 

 
• Поверљивост  

Интерни ревизори поштују вредност и власништво података које приме и не 
обелодањују их без одговарајућег овлашћења, изузев у случајевима када постоји 
законска или професионална обавеза да то учине. 

 
• Стручност  

Интерни ревизори у обављању послова интерне ревизије примењују неопходно 
знање, вештине и искуство. 
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Правила понашања у смислу Етичког кодекса 
 
Интегритет  
 
Интерни ревизори : 
 

• свој посао обављају поштено, одговорно и са дужном пажњом; 
• поступају у складу са законима и прописима Републике Србије и податке обелодањују 

само кад се то захтева законом; 
• не учествују свесно у незаконитим радњама, односно не баве се радњама које 

дискредитују професију интерне ревизије или организације; 
• представљају и дају допринос законитим и етичким циљевима организације. 

 
Објективност  
 
Интерни ревизори: 
 

• не учествују у радњама, односно везама које могу угрозити или се може сматрати да 
угрожавају непристрасност ревизорске оцене. Поменуто учешће укључује оне радње, 
односно везе које могу бити у сукобу са интересима организације. Свако постојање 
сукоба интереса предочава се начелнику службе интерне ревизије. У случају да сукоб 
интереса постоји код начелника службе интерне ревизије, он ће га предочити 
министру финансија; 

• не прихватају дарове, поклоне, услуге или било шта што може угрозити или се може 
сматрати да угрожава професионални ревизорски суд; 

• обелодањују све материјалне чињенице које су им познате, без чијег обелодањивања 
би се извештај о активностима које су предмет ревизије могао погрешно 
интерпретирати. 

 
Поверљивост 
 
Интерни ревизори: 
 

• су опрезни у коришћењу и заштити података које су прикупили током обављања 
својих дужности; 

• податке не користе зарад личне користи, односно на било који други начин који је 
противзаконит или наноси штету законитим и етичким циљевима организације; 

• не обелодањују податке неовлашћеним лицима уколико за то не постоје законски или 
професионални разлози. 

 
Стручност  
 
Интерни ревизори: 
 

• раде искључиво на пословима за које поседују неопходно знање, вештине и искуство; 
• обављају послове интерне ревизије у складу са стандардима и методологијама 

интерне ревизије које је утврдио министар финансија; 
• воде рачуна о томе да стекну неопходне основне вештине потребне за вршење 

ревизије на ефективан и професионалан начин; 
• преузимају одговорност за континуирано усавршавање своје стручности како би 

квалитет и ефективност интерне ревизије подигли на виши ниво. 
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3. ПОВЕЉА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

 
Овај део наводи сврху и садржај повеље ревизије. Сваки начелник службе за интерну 
ревизију треба да припреми нацрт овакве повеље, те да га размотри и усагласи са 
руководиоцем организације. 
 
Сврха  
 
1. Сврха ове повеље је да јасно назначи улогу интерне ревизије, те да појасни окружење 

неопходно да би интерна ревизија могла да функционише ефективно и да организацији 
увећа вредност. Поред тога, повеља наводи и везу у раду између интерних ревизора и 
организације.  Повеља интерне ревизије треба да: 

а.  укратко наведе улогу интерне ревизије; 
б.  представи обим посла интерне ревизије; 
в.   објасни на који начин ће се обезбедити независност интерне ревизије; 
г.  наведе одговорности начелника службе за интерну ревизију и одговорности 
руководиоца организације; 
д. детаљно наведе структуру извештавања; и  
ђ. објасни везу између интерне ревизије и осталих органа – на пример, Државне 
ревизорске институције. 

 
2. У наставку је пример могуће Повеље интерне ревизије.  
 
Улога интерне ревизије  
 
3. Улога интерне ревизије јесте да руководиоцу организације пружи потврду адекватности 

система интерних контрола у организацији. Интерна ревизија организацији помаже да 
оствари циљеве путем систематичне оцене процеса управљања ризицима, контрола и 
управљања уопште са циљем да: 

 
• утврди да ли се поштују прихватљиве политике и процедуре; 
• установи усаглашеност са законима и прописима; 
• оцени процедуре за управљање ризицима у организацији; 
• процени економичност, ефикасност и ефективност (делотворност) операција; 
• утврди да ли су финансијски и други подаци потпуни и тачни;  
• потврди да се средства адекватно чувају; и 
• обезбеди тачност, поузданост и благовременост важних финансијских, управљачких 

и оперативних података. 
 
Делокруг 
 
4. Делокруг рада интерне ревизије није ограничен и укључује све програме, активности и 

процедуре у директним и индиректним корисницима буџетских средстава, као и у јавним 
предузећима где је држава власник 50% капитала. Ту је укључена и ревизија фондова 
ЕУ, као и свих осталих ресурса које су обезбедила друга међународна тела и 
институције. 

 
5. Интерна ревизија се у обављању својих послова бави и економичношћу, ефикасношћу и 

ефективношћу активности и то у форми ревизије система, „вредност за новац“ ревизије, 
ревизије успешности, ревизије правилности (регуларности) и финансијске ревизије. 
Интерна ревизија бави се и консултантским пословима који се обично врше на захтев 
руководства.  

 
Независност  
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6. Да би интерна ревизија свој посао обављала ефективно и била сигурна да може 

слободно да врши сваку ревизију на најадекватнији начин [без предрасуда ревизора или 
притиска и утицаја руководства на ревизоре да донесу одређене закључке?], од кључне 
важности је да интерна ревизија у оквиру организације функционише као независна 
активност.  
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7. Да би се обезбедила поменута независност: 
 

• начелник службе за интерну ревизију подноси извештаје директно руководиоцу 
организације; 

• интерна ревизија има право слободног и неограниченог приступа свим активностима, 
руководиоцима и њиховим запосленим, евиденцији, имовини и електронским и 
другим подацима; 

• планира сопствене програме рада на основу комплетне процене ризика; 
• начелник службе за интерну ревизију нема одговорност за руковођење процедурама 

или активностима ван интерне ревизије; 
• сви запослени у ревизији су обавезни да дају изјаву о потенцијалном сукобу интереса 

за сваку ревизију коју обављају и није им дозвољено да врше ревизију активности, 
односно процедуре уколико су на истој радили током претходних 12 месеци; 

• [начелник службе за интерну ревизију има директан приступ Ревизијској комисији? У 
догледној будућности]. 

 
Дужности начелника службе за интерну ревизију 
 
8. Начелник службе за интерну ревизију: 
 

• припрема стратегијски план рада интерне ревизије који одсликава циљеве и делокруг 
рада интерне ревизије, обухвата комплетан низ активности организације и заснован 
је на објективном разумевању и процени ризика са којима се суочава организација; 
стратегијски план мора да буде усаглашен са руководиоцем организације; 

• на основу стратегијског плана припрема годишњи план рада интерне ревизије 
узимајући у обзир питања (проблеме) које руководство организације  сматра важним; 
овај план треба да буде усаглашен са руководиоцем организације, који треба и да га 
одобри; 

• води рачуна да се све ревизије обављају ефикасно и ефективно, те да се остварују 
годишњи планови; 

• стара се да сви ревизорски налази и закључци буду адекватно и благоворемено 
поднети руководству; успоставља и одржава „повратне“ процедуре како би се 
осигурало да руководство предузима неопходне мере; 

• води рачуна о одговарајућој исправној примени методологија и других смерница које 
је утврдила Централна јединица за хармонизацију у Министарству финансија; и 

• ангажује одговарајући кадар за интерну ревизију водећи рачуна да похађају обуку 
неопходну да би своје послове обављали ефикасно. 

 
9. Све наведене дужности врше се у складу са стандардима за интерну ревизију Института 

интерних ревизора, Етичким кодексом који је утврдило Министарство финансија и 
Законом о буџетском систему. 

 
Дужности руководиоца организације 
 
10. Руководилац организације: 
 

• успоставља и одржава службу за интерну ревизију;  
• води рачуна о томе да интерна ревизија има ресурсе (запослени, средства, опрема) 

неопходне да би испунила своје дужности; 
• обезбеђује независност рада интерне ревизије, нарочито у погледу права приступа и 

извештавања начелника службе за интерну ревизију; 
• обезбеђује примену препорука интерне ревизије; и  
• примерак годишњег извештаја интерне ревизије шаље министру финансија 

најкасније до 1. марта сваке године. 
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Извештавање и комуникација  
 
11. Начелник службе за интерну ревизију укључен је у следеће кључне активности везане за 

извештавање и комуникацију: 
 

• са руководиоцем организације и осталим члановима вишег руководства разматра и 
усаглашава стратешки план рада (и годишње ажурирају тај план) и годишњи план 
рада; 

• припрема тромесечне/шестомесечне извештаје о активностима интерне ревизије и о 
њима разговара са руководиоцем организације; 

• припрема и разматра годишњи извештај за руководиоца организације о активностима 
интерне ревизије; извештај треба да пружи потврду адекватности (или 
неадекватности) система интерних контрола; 

• ad hoc састанци са руководиоцем организације на којима се разматрају питања 
проистекла из индивидуалних ревизија, сумњи у криминалну радњу, проблема са 
приступом, итд; и  

• присуствује редовним седмичним састанцима руководства. 
 
Веза са Државном ревизорском институцијом 
 
12. Начелник службе за интерну ревизију: 
 

• одржава редовне контакте са руководиоцем Државне ревизорске институције који је 
задужен за ревизије дате организације и индиректних корисника буџетских средстава, 
што омогућава координацију планова рада, разматрање области од заједничког 
интереса и размену информација о питањима ревизије; 

• примерак извештаја интерне ревизије шаље Државној ревизорској институцији, након 
што је извештај усаглашен са руководством; и 

• Државној ревизорској институцији омогућава приступ свим извештајима интерне 
ревизије, радним документима, документима везаним за планирање, итд. и одржава 
поверење и двосмерну сарадњу између интерне ревизије и Државне ревизорске 
институције. 

 
 

 
Потписују: 
 
 
 
 
 
 
 
Начелник службе за интерну ревизију    Руководилац организације 
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4. ПЛАНИРАЊЕ РЕВИЗИЈА 
 

1. Планирање ревизија је неопходно будући да интерној ревизији омогућава: остваривање 
циљева, утврђивање приоритета и обезбеђивање ефикасног и ефективног коришћења 
ресурса. Планирање поред тога пружа: 

 
а) основу за процену будућих потреба за ресурсима; 
б) овлашћење да се поступа по плану, након што план одобри више руководство;  
в) стандард / репер у односу на који се може мерити стварна успешност; 
г) средство кроз које руководство треба да прихвати послове које обавља интерна 

ревизија; и 
д) сталну евиденцију фактора који су узети у обзир приликом утврђивања плана, као и 

донетих судова (одлука).  
 

2. Планирање је кључни део процеса ревизије и обухвата четири фазе. Прву фазу овог 
процеса представља Стратегијски план који наводи покривеност ревизијом у наредне три 
до пет година и представља основу целог процеса планирања. Друга фаза је Годишњи 
план рада који је заснован на првој години Стратегијског плана и детаљно наводи 
ревизије које ће се обавити у наредних дванаест месеци. Трећа фаза су Оперативни 
планови, који наводе ресурсе потребне за остваривање Годишњег плана рада. 
Оперативни планови се ревидирају и ажурирају током целе године, узимајући у обзир 
шта је стварно реализовано. Коначно, Планови задатака ревизије се припремају на 
почетку сваке ревизије наведене у Годишњем плану радa. Детаљна упутства везана за 
припрему планова задатака ревизије наведена су у другом делу Приручника за ревизију. 

 
4.1. Стратегијско планирање 
 
3. Добар стратегијски план: 
 

а) помаже у идентификовању области које треба да буду предмет ревизије, 
б) омогућава објективан приступ дефинисању послова интерне ревизије који је заснован 

на процени ризика, 
в) помаже интерној ревизији приликом оцене система интерних контрола, и 
г) интерној ревизији омогућава да оптимално користи ресурсе и побољша ефективност 

„услуге“ коју пружа руководству. 
 

Према Стандардима Института интерних ревизора службе за интерну ревизију да врше 
планирање на основу процене ризика, те да планове ревидирају и ажурирају сваке 
године. 
 

4. У наставку су наведене фазе припреме стратегијског плана: 
 

а) утврђивање ревизијског окружења; 
б) идентификовање система/области који могу бити предмет ревизије; 
в) процена ризика за сваки систем/област; 
г) одлука о ревизијској стратегији; 
д) процена потреба ревизије.  
 

Утврђивање ревизијског окружења 
 
5. Почетна тачка стратегијског планирања јесте добро разумевање контекста у којем 

организација функционише. 
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6. То подразумева размтрање питања као што су: 
 

• став руководства према контроли; 
• подаци о општем нивоу контрола у организацији; 
• став организације према ризицима – да ли је организација нерада да прихвати 

ризике, или је спремна да прихвати велике ризике;  
• спремност руководства да прихвати промене, итд. 
 

7. Често је корисно да на основу тога утврдите стратегију коју ћете користити у ревизији. На 
пример: који ће период бити погодан за план (нпр. 3 године или 5 година?), као и шта 
желите да постигнете током периода који покрива план – могући циљеви су: „подизање 
свести о управљању ризицима у организацији“, „подршка у развоју одговорности у 
организацији“ и „подстицање руководства да користи циљеве“. 

 
Идентификовање система који могу бити предмет ревизије 
 
8. Следећи корак представља идентификовање предмета ревизије. Ваш циљ треба да буде 

да идентификујете и дефинишете све системе који покривају циљеве и активности 
организације. Треба имати на уму да неки системи у потпуности покривају одређени(е) 
циљ(еве) руководства, док их други системи само делимично покривају. Корисно је да 
покушате да број система или група система сведете на број којим се може рационално 
управљати. 
 

9. Неопходно је да сазнате више о организацији и њеној структури. Области за ревизију по 
системима или подсистемима могу се идентификовати кроз сарадњу са руководиоцима 
на различитим нивоима. Треба искористити рад претходних ревизија, као и знање и 
искуство које су кроз њих стекли интерни ревизори.  
 

10. Остали могући извори података укључују: 
 

• податке везане за управљање (руководство), као и политике и законе који могу 
пружити више детаља у погледу циљева;  

• уговори и уговори о делу; 
• организационе схеме; 
• именик организације;  
• годишњи извештаји и циљеви пословања;  
• корпоративни планови, пословни планови, планови ефикасности; 
• извештаји и буџет руководства. 
 

11. Поред идентификовања области по системима и подсистемима треба утврдити и 
следеће: 
 
• повезаност система; 
• системе који функционишу у више одељења, и  
• мишљење руководства о областима, односно конкретним факторима који се сматрају 

високоризичним.  
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12. Као смерница могу да послуже и два најчешћа начина класификације система:  
 

а) по функцији – подела система на функционалне типове који се разликује по улози коју 
имају у систему интерних контрола. У наставку су примери: 

� Надзор/праћење – информациони системи углавном покривају све делове 
организације, и представљају „алатку“ за руководиоце на свим нивоима. 
Могуће је да посао који се обави на овим системима може да умањи напоре 
потребне за ревизију система на нижим нивоима. Уколико се организација 
ослања на такве системе као примарни инструмент, онда ови системи треба 
да буду приоритет у плану ревизије.   

� Оперативни системи – системи кроз које се обављају послови организације, 
укључујући и питања везана за политику. Приоритет који се у ревизији даје 
овим системима зависи од њиховог нивоа и природе.  

� Службе – административни системи као што су персонална служба, служба за 
набавку, маркетинг, финансије, продају, администрацију, планирање и радни 
простор покривају већину делова организације. За добро познате врсте 
система корисно је прилагодити постојећу ревизијску методологију и тако 
уштедети време потребно за припрему методологије. Иако сваки систем има 
одређене јединствене карактеристике, системи су често базирани на 
заједничкој моделу.  

б) по хијерархији 
� Више руководство организацију често посматра кроз релативно мали број 

области које се углавном подударају са организационом схемом.  Ови системи 
носе одређене ризике, који могу бити везани за одговорности које имају 
буџетски корисници, као и за тачке кључне за успех организације. Уколико се 
системи анализирају на овај начин веза међу системима је нарочито важна. 
Системи су ретко ограничени на један део организације и обично постоји 
међусобна повезаност различитих делова организације. 

 
13. Без обзира на метод класификације који се користи, начелник службе за интерну 

ревизију треба да испита повезаност система у свакој институцији како би утврдио у којој 
мери налази ревизије једног система могу бити релевантни за други систем. Уколико 
један систем контролише други систем, ревизије се могу планирати на ефикаснији начин 
узимајући у обзир ову повезаност. 
 

14. Без обзира на метод који се користи у класификацији система, планови ревизије треба да 
буду засновани на ревизији система. Циљ је да се испланира такав програм ревизија 
кроз које ће се прибавити докази који ће омогућити оцену адекватности система контрола 
руководства. 

 
Процена ризика  
 
15. Након што се идентифују системи, неопходно је урадити процену ризика, чиме ће се 

обезбедити аргументација за начин на који ће се користити ресурси ревизије у 
дугорочном периоду. Циљ је концентрисати се на оне активности које носе већи ризик за 
организацију као целину.   
 

16. Ризици се често утврђују кроз разговоре са руководиоцима и запосленима, упитнике и 
дискусије самих ревизора. Обим истраживања које ће се извршити зависи од трошкова и 
тешкоћа везаних за прикупљање података за оцену система. Најчешће категорије ризика 
које се могу користити у идентификовању ризика су: 

 
а) ризик везан за репутацију – негативан публицитет; 
б) оперативни ризик – утиче на везу између услуге и опште јавности, нпр. у случају 

кашњења, прекида услуга; 
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в) стратегијски ризик – утиче дугорочно на организацију; 
г) ризик везан за прописе; 
д) социјални ризик – настаје услед промена у демографским, резидентним и 

социоекономским трендовима;  
ђ) ризик везан за уговоре – у случају да се роба/услуге не испоруче са одговорајућим 

спецификацијама и по договореној цени;  
е) финансијски ризик – ризици који имају чисту финансијску основу; 
ж) ризик везан за управљање – односи се на свакодневне дужности и одговорности 

запослених;  
з) ризик везан за имовину – односи се на крађу, оштећења, итд. 
и) регулаторни ризик – односи се на тужбе, екстерне инспекције, итд; 
ј) технолошки ризик – односи се на капацитет везан за управљање технолошким 

променама; 
к) професионални ризик – односи се на одређене професије, нпр. заштита, дужна пажња; 
л) конкретни ризик – нпр. здравље и безбедност; 
љ) ризик везан за природне непогоде – поплаве, пожари, земљотреси, итд. 
м) ризик везан за управљање – односи се на циљеве Владе и улогу и одговорности 

министара. 
 

17. Процена ризика је у суштини заснована на субјективном суду, али се могу користити и 
различите технике како би анализа била систематичнија и у одређеној мери објективнија. 
Ове технике су поткрепљене судом који ревизори донесу по питању приоритета и 
учесталости ревизија и помажу у идентификовању области које носе велики ризик који се 
иначе можда не може идентификовати на други начин. Свака фаза процене ризика треба 
да буде у потпуности документована. 
 

18. Један од приступа који се обично користи у процени приоритета и учесталости укључује 
израчунавање индекса ризика. Овај приступ представља комбинацију утврђивања 
степена ризика за сваки од низа предодређених карактеристика или елемената система, 
и додељивање тежине сваком од њих, чиме се укључује и суд о њиховој релативној 
важности – на скали од 1 (низак) до 5 (висок) ризика. То омогућава израчунавање 
индекса ризика за сваки систем. У неке од уобичајених елемената ризика спадају: 
 
• вредност трансакција; 
• број трансакција; 
• вредност прихода;  
• вредност расхода; 
• вредност и ликвидност средстава;  
• карактеристике система;  
• организациони фактори – број запослених, однос руководилаца и запослених, 

„промет“ (кретање) запослених; 
• сложеност система; 
• удаљеност од центра; 
• стабилност система – тенденција, односно вероватноћа промена; 
• посебни елементи који су карактеристични само за тај систем;   
• осетљивост система – нпр. политичка осетљивост, општа јавност, групе које врше 

притисак; 
• делокруг и утицај система; 
• утицај система на будуће догађаје и одлуке; 
• утицај система на друге системе;  
• управљање и контрола; 
• морал запослених – брзина „промета“ запослених;  
• квалитет интерних контрола у систему;  
• број контрола које у систему врше други системи; 



 

14  

• датум и налази последње ревизије; 
• мишљење других контролних органа (нпр. екстерна ревизија, инспекција). 

 
19. У одређивању тежине суд се доноси у односу на релетивну важност различитих 

елемената. На пример, степен стабилности система може бити важнији од броја 
трансакција будући да системи који се мењају могу имати нове и недоказане интерне 
контроле. Организациони елементи као што су утицај једног система на други, односно 
утицај на низ подсистема, могу имати већу тежину него елементи који се односе само на 
дати систем. Слично томе, системи који имају далекосежне ефекте на будуће одлуке, 
нпр. предвиђања или истраживања и развој, могу имати већу тежину од система чији је 
ефекат тренутан.   
 

20. Елементи и фактори тежине система треба да буду комбиновани у формулу која се може 
користити за израчунавање индекса ризика. У избору фактора тежине ревизор треба да 
избегава да унесе пристрасност у формулу. Формулу треба проверити како би се 
обезбедило да мала одступања у елементима и факторима тежине не доведу до 
значајних измена у редоследу приоритета или учесталости, нарочито тамо где је 
неопходан и субјективан суд. 
 

21. Систем утврђивања тежине треба да буде што једноставнији, где се обично користи 
скала од један до пет. Пример примене овог система у пракси приказан је у наставку: 
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Израчунавање индекса ризика  
 
 

  Систем 1 Систем 2 Систем 3 Систем 4 

Фактори ризика Рангирање 
(степен) 

Тежина Укупно Рангирање 
(степен) 

Тежина Укупно Рангирање 
(степен) 

Тежина Укупно Рангирање 
(степен) 

Тежина Укупно 

Укупно трошкови 
2 5 10 5 5 25 5 5 25 3 5 15 

Број трансакција 
5 2 10 5 2 10 5 2 10 1 2 2 

Број запослених 
3 3 9 3 3 9 3 3 9 2 3 6 

Директни расходи 
(изузев набавке) 

2 4 8 5 4 20 2 4 8 3 4 12 

Набавка 
3 5 15 5 5 25 2 5 10 5 5 25 

Осетљивост 
активности 

3 3 9 2 3 6 2 3 6 4 3 12 

Географска 
распрострањеност 

3 4 12 5 4 20 5 4 20 3 4 12 

Управљачки 
приступ 

5 3 15 5 3 15 5 3 15 5 3 15 

Индекс ризика 
  88   130   103   99 

 
 
 



 

16  

 
Стратегија ревизије  
 
22. Након што се дефинишу системи и израчунају индекси ризика, начелник интерне 

ревизије треба да размотри и усагласи резултате са руководством.    
 
23. Након тога треба дефинисати стратегију ревизије. Општа стратегија ревизије 

дефинисана раније у овом процесу треба да буде добра полазна основа. Није реално, 
нити неопходно детаљно покрити све аспекте система интерних контрола сваке године. 
Циљ ове стратегије треба да буде да  се у довољној мери покрију основне области које 
ће омогућити доношење општег мишљења о адекватности система контрола. 

 
24. На основу индекса ризика ревизијске системе треба сврстати у оне са високим, средњим 

и ниским ризиком. На пример, можете утврдити следеће: 
 

а) ревизије са индексом ризика од 85 су високоризичне;  
б) ревизије са индексом ризика од 40 – 84 су средњег ризика, и 
в) ревизије са индексом ризика од 39 или мање су ниског ризика. 

 
25. Стратегија ревизије треба да укључи чешће ревизије система који носе већи резик – 

обично се такви системи ревидирају сваке године како би се потврдило да су системи 
који су од виталног значаја под ефективном контролом. Приликом прве ревизије система 
који носи велики ризик, контроле ће се детаљно прегледати како би се установило које 
контроле су кључне и колико су ефективне. Накнадне ревизије система који носе високе 
ризике биће ограничене на потврду да су циљеви система, циљеви контрола, ризици и 
контроле исти, и на спровођење тестова усаглашености. 

 
26. Ревизије нису тако учестале код система који су средњег ризика. Уколико се ради о 

циклусу ревизија од три године, онда су овакви системи предмет ревизије у две од три 
године циклуса. То се може оправдати тиме што су ови системи изложени релативно 
малом ризику чак и уколико нису предмет ревизије у једној години.   

 
27. Ревизија нискоризичних система може се вршити једном у три године, а у неким 

случајевима ревизија се може ограничити на само два или три кључна система.  
 
Процена потреба ревизије  
 
28. Следећа фаза јесте утврђивање потреба за ресурсима, односно процена потреба 

ревизије. Процена времена које ревизори (по рангу/нивоу) треба да проведу на сваком 
ревизијском послу треба да се утврди узимајући у обзир ограничења као што су 
расположиво време и ресурси. 

 
29. Ове процене треба да буду засноване на очекиваној успешности и компетентности 

ревизора. Ревизорима који нису обучени или немају искуства треба више времена да 
обаве одређене послове. „Ревизорско“ време треба да укључи „основно директно“ време 
и директно време везано за рад вођа тимова и начелника интерне ревизије. Основно 
директно време подразумева све фазе одређене ревизије, као што су прикупљање 
општих података, припрема плана ревизије, утврђивање чињеница, документовање, 
тестирање, припрема извештаја, разматрање налаза ревизије, накнадни послови 
ревизије и праћење промена у систему. Време треба анализирати узимајући у обзир и 
специјализоване вештине (нпр. ревизори компјутерских система, рачуновође, итд.), 
указујући на ревизије где је неопходна стручност искуснијег ревизора. 
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30. Кад се стратегија ревизије припрема по први пут, вероватно ће бити неопходно да се за 

сваку категорију ревизије одреди стандардно време, нпр.: 
 

i. велики ризик – 100 дана (тј. 300 дана по организацији у оквиру једног циклуса); 
ii. средњи и мали ризик – 75 дана (тј. 150 дана по циклусу за организације средњег 

ризика и 75 дана по циклусу за организације малог ризика). 
 
31. Ове цифре се могу ревидирати приликом каснијих ажурирања стратегијског плана, и за 

одређене ревизије се може одредити конкретно време на основу стеченог искуства.  
 
32. Неопходно је планирати и ревизије система у развоју тако што се у план може уградити и 

реаговање у таквим околностима. Уколико су већ познати неки важни развојни пројекти, 
планирање може бити прецизније и треба да узме у обзир предвиђене рокове. У њима 
обично постоје кључне фазе које захтевају различите врсте ревизије. Познавање 
методологије која се користи у развоју одређеног пројекта омогућава процену оних фаза 
које ће захтевати највише времена за ревизију, односно „блокове“ времена који ће бити 
укључени у план ревизија. 

 
33. Слично томе, неопходно је планирати и време за друге послове, као што су праћење 

(накнадне ревизије), ревизије успешности (перформанси), савети и испитивање 
криминалних радњи. На крају, треба рачунати и на непредвиђене околности, односно 
непланиране догађаје – нпр. непредвиђено реструктуирање организације или 
проширење одговорности организације, који могу захтевати инпут ревизије. 

 
34. На основу свих поменутих елемената бићете у могућности да израчунате време 

потребно за ревизије у оквиру периода који покрива стратегијски план. Затим треба да 
утврдите број ревизора који је неопходан да се обезбеди покривеност ревизијом. Уколико 
су потребни додатни ресурси (што често може бити случај), начелник интерне ревизије 
са руководиоцем организације треба да разговара о томе да ли је могуће обезбедити 
додатне ревизоре. Уколико је могуће обезбедити само ограничен број додатних 
ревизора, начелник интерне ревизије треба да размотри и усагласи степен „потврде“ коју 
ревизија може обезбедити, те да утврди на шта интерни ревизори треба да се 
концентришу. Треба имати на уму да ревизија у том случају не може пружити потпуну 
потврду.  

 
35. Након тога следи припрема ревидираног стратегијског плана који треба да представи 

следеће:  
 

• ресурсе – ресурсе који треба да буду расположиви сваке године; овде ће бити узете у 
обзир и потребе за специфичним вештинама, као и потреба да се избалансирају 
периоди са највише и најмање посла; 

• ревизије које треба обавити, односно годишњи задаци – годишњи задаци који су 
идентификовани у процени потреба представљају први „трошак“ у ресурсима 
расположивим за дату годину;  

• непредвиђене околности – свака година плана треба да узме у обзир непредвиђене 
околности у складу са проценом потреба; 

• приоритет – опште је правило да се ревизије приоритетних система распоређују што 
је раније могуће у оквиру расположивих годишњих ресурса;  

• учесталост – већ је разматрана у процени потреба; одређује колико често одређени 
систем треба да буде предмет ревизије;  

• централизовани системи – приступ који се примењује мора да узме у обзир меру у 
којој су системи централно организовани, односно меру у којој постоји делегирање 
овлашћења; ово се нарочито односи на мрежу канцеларија које управљају 
заједничким системом, где су ревизије неопходне само да би се тестирала 
хијерархија контрола руководства;  
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• логистика – могуће је да постоје добри разлози зашто се одређене ревизије морају 
обавити (односно не морају обавити) једне иза других у врло кратком временском 
периоду. Могуће је и да ће за неке ревизије бити потребни специјализовани 
стручњаци и овде се мора водити рачуна о њиховој расположивости током одређене 
године. Овај фактор је веома важан у годишњим плановима. 

 
36. Стратегијски план треба ревидирати и ажурирати сваке године, где друга година текућег 

стратегијског плана постаје прва година новог плана и основа за годишњи план наредне 
године. Комплетна оцена плана треба да се врши на сваке четири до пет година, или чак 
и раније уколико дође до промена у организацији. 

 
4.2. Годишњи план  
 
37. Годишњи план се припрема сваке године на основу стратегијског плана и мора га 

одобрити руководилац организације. Годишњи план је заснован на првој години 
стратегијског плана уз додатне детаље, као што је нпр. дефинисање задатака које треба 
обавити и утврђивање критичних области, рокова и ресурса потребних за наредну 
годину. 

 
38. Годишњи план мора узети у обзир и све новине, на пример: 
 

• Да ли је било промена у активностима организације које нису укључене у стратегијски 
план?  

• Да ли је првобитна оцена ризика и приоритета још увек актуелна?  
• Да ли су у том тренутку расположиви потребни ревизори и да ли су они искуснији или 

мање искусни него што се очекивало?  
• Да ли је у претходним годишњим плановима било пропуста који се морају 

надокнадити, било кроз годишњи или стратегијски план? 
 
39. Припрема годишњег плана подразумева следеће фазе: 
 

• распоређивање ревизора и других ресурса који су расположиви за период 
планирања; то подразумева идентификовање сигурних одсустава с посла, 
очекиваних промена у погледу запослених и друге обавезе;  

• на основу поменуте процене, из стратегијског плана се утврђују ревизије које 
одговарају расположивим ресурсима;  

• утврђивање ревизорских дана (директно време), који су потребни за сваку ревизију;  
• распоред ревизија по месецима/кварталима водећи рачуна о консистентности; важно 

је размотрити да ли се одређене ревизије заиста морају или не морају обавити у 
одређеним периодима. 

 
40. Начелник интерне ревизије треба да размотри предности и слабости у погледу 

расположивих ревизора, те да узме у обзир и усавршавање и обуку запослених. Вође 
тимова могу бити одговорни за конкретне „блокове“ ревизија – по функцији, локацији или 
програму. У таквим околностима, њима се може поверити припрема одговарајућих 
делова годишњег плана, али начелник интерне ревизије је ипак одговоран за општу 
координацију и консистентност плана. 

 
Оперативни планови  

 
41. У оперативном плану прецизно се наводе ресурси за конкретне ревизије. Овај план за 

начелника интерне ревизије представља важан управљачки „инструмент“. Напрадак у 
односу на овај план (и у односу на општи годишњи план) треба да се оцењује најмање 
једном месечно како би се утврдило да ли има одређених пропуста и евентуално 
утврдиле корективне мере. 
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Планови задатака ревизије  

 
42. Детаљна упутства о припреми ових планова за појединачне ревизије садржана су у 

другом делу Приручника за ревизију. 
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5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА  
 
1. Запослени представљају кључ успеха интерне ревизије. Управо због тога се ставља 

нагласак на ангажовање високо квалификованих појединаца, те на њихову обуку и 
усавршавање. Дужност начелника службе за интерну ревизију је да потребе за 
ангажовањем интерних ревизора и њихову обуку усагласи са руководиоцем 
организације. У овом делу наведене су основне политике које се односе на управљање 
кадровима. 

 
5.1. Избор 

 
2. Начелник службе за интерну ревизију дужан је да изабере ревизоре чије искуство и 

личне карактеристике указују да поседују, или су способни да стекну, знања и вештине 
неопходне за ефективан рад у интерној ревизији. 

 
3. Минимални услов је факултетска диплома, обично правног или економског факултета, 

факултета за менаџмент или диплома у некој другој релевантној дисциплини. Треба 
узети у обзир и кандидате са дипломом у некој другој области будући да је важно да 
међу запосленима у интерној ревизији постоји широко знање, као и низ различитих 
приступа и ставова. 

 
4. Приликом ангажовања ревизора начелник службе за интерну ревизију треба да покуша 

да обезбеди да служба као целина поседује искуство неопходно за ревизије низа 
различитих активности у које је укључена организација, што укључује: управљање, 
администрацију, организациона питања, безбедност, информационе системе. У пракси је 
ово врло тешко остварити, али је то циљ који начелник службе за интерну ревизију треба 
увек да има на уму. 

 
5. Личне карактеристике и вештине су једнако важне као и образовање и искуство, а 

укључују:  
 

• способност брзог аналитичког разумевања и оцене система и контрола, као и 
доношење ваљаних закључака; 

• одлучност да се одређена испитивања спроведу све до логичних закључака, али и 
одлука да се одустане од одређених начина испитивања будући да нису продуктивни; 

• креативан приступ послу; 
• способност задобијања поштовања и сарадње субјекта ревизије и колега; 
• способност вербалне и писане комуникације на тактичан и убедљив начин, као и 

аргументовања закључака пред вишим руководством уколико је то потребно; 
• способност чврстог заступања става/мишљења и ефикасног аргументовања; 
• вештине преговарања;  
• способност решавања проблема и изналажења практичних решења; 
• тактичност и дипломатија; и 
• лични интегритет. 

 
6. Јасно је да су ревизијске вештине од суштинске важности приликом ангажовања вођа 

тима, али то није случај на нивоу ревизора будући да ће им бити обезбеђена обука. 
 
7. У неким случајевима може бити добро да се за одређену ревизију ангажују 

специјализовани стручњаци као што су аналитичари, инжењери, правници или 
статистичари, или да се они ангажују краткорочно и пружају конкретне стручне услуге у 
низу различитих ревизија. Начелник службе за интерну ревизију дужан је да се побрине 
да ти стручњаци прођу кроз обуку у ревизији која им је неопходна да би ефективно 
обавили посао. 
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8. Начелник службе за интерну ревизију дужан је да припреми и ажурира описе послова за 
сва радна места у ревизији и досије свих запослених, укључујући и сопствени. 

 
5.2. Обука  

 
9. Послови које обавља интерна ревизија треба да задовољавају највише професионалне 

стандарде и очекивања организације. Да би ревизори испунили ове захтеве, они морају 
да прођу кроз одговарајућу обуку. Начелник службе за интерну ревизију мора се 
побринути: 

 
• да су идентификоване потребе за обуком интерних ревизора, да су оне координиране 

и стално анализиране; 
• да су интерним ревизорима на располагању адекватни програми обуке; и 
• да запослени добијају одговарајуће инструкције и стичу практично искуство које ће им 

омогућити ефикасно обављање ревизијских послова. 
 
10. Интерна ревизија подржава и обуку која се односи на опште усавршавање (напредовање 

у каријери) у оквиру политике организације и расположивих ресурса и средстава за 
обуку. 

 
11. С обзиром на широк низ вештина и знања потребних интерним ревизорима, неопходно је 

планирање континуираних обука које треба да укључе следеће области: 
 

• познавање начина функционисања Владе са циљем да се интерна ревизија упути у 
одговарајући контекст организације; 

• познавање и разумевање основних ревизијских принципа и пракси које треба да 
поседују сви ревизори; 

• обука везана за рачуноводствене принципе и рачуноводствену политику у оквиру 
дате организације и Владе; 

• обука везана за ревизорске вештине и технике; 
• индивидуално усавршавање, укључујући способност опште комуникације  како би се 

побољшала ефикасност рада ревизора и вођа тимова; 
• специјализована обука за ревизоре задужене за конкретне активности, као што су 

компјутерска ревизија која захтева посебне вештине, односно знања; и 
• обука у управљању, за ревизоре који евентуално могу добити управљачке дужности и 

за постојеће вође тимова како би се побољшала њихова ефективност. 
 

12. Могуће је и да обука буде непланирана и ad hoc, односно да се организује као одговор на 
понуђени курс, а не као обука утврђена на основу идентификованих потреба. Да би се 
обуке максимално искористиле, неопходно је утврдити стратегију обука. Међутим, 
неопходно је имати на уму једну важну ствар: обезбеђивање обука неће само по себи 
побољшати стручност запослених; обуке морају да буду подржане практичним искуством 
и применом и усавршавањем нових вештина и знања на терену. 

 
Стратегија и план обуке 

 
13. У припреми стратегије и плана обуке начелник службе за интерну ревизију узима у обзир 

следеће: 
 

• план развоја ревизије; 
• стратегију рада ревизије; 
• годишњи план ревизије; 
• резултате разговора са ревизорима о вештинама које тренутно поседују и 

усавршавају; 
• вештине које недостају, а утврђене су кроз „матрицу“ вештина; 
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• индивидуалне циљеве сваког запосленог и њихову потребу за континуираним 
професионалним усавршавањем; 

• релевантне прописе и интерне стандарде; 
• буџет за обуку; 
• успешност обука; 
• стратегију обуке која постоји у организацији; и 
• све планиране пројекте и специјализоване задатке. 

 
14. Стратегија обуке треба да обухвати све утврђене потребе за обуком интерне ревизије и 

то у односу на план рада службе за интерну ревизију. Стратегија обухвата: 
 

• Дефинисање потребних вештина за свако радно место – то подразумева анализу 
сваког радног места, односно шта запослени на одређеном радном месту треба да 
зна и уради како би компетентно обављао посао; 

 
• Утврђивање потреба за обуком – након утврђивања потребних вештина следи 

поређење тих вештина са постојећим вештинама, односно утврђивање обука које су 
неопходне да би се испуниле све празнине; 

 
• Разматрање начина организовања обука – врста и квалитет обука које се организују 

у великој мери зависе од расположивог буџета. Постоји више алтернативних начина 
да се задовоље потребе за обуком укључујући и: 

� професионална обука; 
� курсеви за увођење запослених у посао; 
� екстерни и интерни курсеви; 
� структурисане повратне информације од полазника формалних курсева, 

укључујући и дистрибуцију материјала добијеног током курсева, итд; 
� подучавање (упућивање); 
� позајмљивање запослених за рад на пројектима у оквиру организације;  
� техничка ревизијска библиотека; и 
� дистрибуирање примерака чланака, итд. који се односе на ревизијску праксу. 

 
• Утврђивање буџета за обуке – након што се утврде потребе за обуком и 

потенцијални извори обука, неопходно је повезати их са расположивим средствима. 
Уколико постојећи буџет за обуке није довољан, начелник службе за интерну ревизију 
треба да припреми аргументацију за молбу за додатна средства, или да поново 
оцени начин на који се троши тренутно расположиви буџет. 

 
15. На основу стратегије обука начелник службе за интерну ревизију припрема годишњи 

план обука. Сврха овог плана је да обезбеди да запослени прођу кроз обуку и стекну 
практично искуство које ће им омогућити да ревизијске послове обављају ефективно. У 
плану су активности везане за обуку за које су задужени одређени појединци подељене 
на низ категорија (нпр. вештине управљања, информационе технологије, ревизијске 
технике и професионално усавршавање). 

 
16. На крају, неопходно је управљати програмом за обуке, што укључује низ задатака: 
 

• утврђивање одговарајућих центара (организација, фирми) које пружају услуге обука 
које ће задовољити идентификоване потребе; 

• контролисање буџета за обуке; 
• праћење квалитета и ефективности обука; 
• ажурирање стратегије обука, и 
• редовно ажурирање потреба за обуком. 
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5.3. Напредовање у каријери  

 
17. Начелник службе за интерну ревизију разматра могућност напредовања у каријери за 

сваког члана ревизијског тима. Напредовање се односи како на напредовање у оквиру 
службе за интерну ревизију, тако и на усавршавање за радна места у другим секторима и 
службама. Ово је веома важно уколико запослене желите да мотивишете и задржите их у 
служби за интерну ревизију. Корисно је уколико сви запослени у служби за интерну 
ревизију воде евиденцију својих (индивидуалних) планова за обуку и циљева, које ће 
годишње прегледати начелник службе за интерну ревизију. 

 
18. Индивидуални план обуке ревизора треба да узме у обзир аспирације и потребе  везане 

за напредовање у каријери, што може да укључи увођење у нове: 
 

• области ревизије; 
• ревизијске методологије; 
• послове надгледања и управљања; 
• истраживачке и развојне послове; и 
• позајмљивање интерних ревизора за рад на пословима у организацији и ван ње, како 

на пословима ревизије, тако и на другим пословима. 
 
19. Опште је прихваћена тврдња да рад у интерној ревизије представља ефикасну основу за 

опште напредовање у оквиру организације. Треба подржати могућност позајмљивања 
адекватног кадра за рад у интерној ревизији, пружајући им опште информације о 
организацији, чиме ће се обезбедити додатни ресурси за интерну ревизију.  

 
Стално професионално усавршавање  

 
20. Интерни ревизори дужни су да се стално професионално усавршавају како би одржали 

неопходну стручност. Интерни ревизори треба да буду у току побољшања и трендова 
везаних за интерну ревизију и воде евиденцију свих индивидуалних активности везаних 
за усавршавање. 

 
 



 

24  

6. ЕКСТЕРНИ ОДНОСИ  
 
1. Односи са руководством, запосленима, екстерним ревизорима и другим ревизијским 

институцијама морају бити засновани на потреби за међусобним поверењем, 
разумевањем улоге интерне ревизије и сарадњом. Руководство и запослени на свим 
нивоима морају имати пуно поверење у интегритет, независност и стручност интерне 
ревизије, што треба да се види и одражава у добрим пословним везама између ревизора 
и субјекта ревизије. 

 
6.1. Веза са руководством  
 
Општа веза  
 
2. Начелник службе за интерну ревизију дужан је да се консултује са руководством 

организације и министром финансија током припреме и ажурирања процене потреба 
ревизије, стратегије ревизије и годишњег плана ревизије. 

 
3. Начелник службе за интерну ревизију одговоран је и за одржавање редовних контаката 

са вишим руководством организације кроз редовне састанке и шестомесечни извештај о 
активностима интерне ревизије. 

 
4. По правилу, сви запослени у ревизији треба да контактирају са руководством на 

одговарајућем нивоу током планирања и обављања ревизијских послова. Међутим, да би 
се осигурало да се такви контакти остварују са одговарајућим лицем, да се одржавају 
коректно и на адекватном нивоу, те да не постоји сукоб са контактима које остварују 
други запослени у интерној ревизији, треба поштовати следеће смернице: 

 
• ревизори – могу слободно контактирати запослене до нивоа руководиоца одељења 

(или другог еквивалентног нивоа) током обављања својих послова; кад су у питању 
лица изнад овог нивоа, пре контакта треба консултовати вођу тима; и 

• вођа тима – може контактирати запослене до нивоа помоћника министра; начелник 
службе за интерну ревизију треба да буде унапред обавештен о сваком планираном 
састанку са лицем изнад нивоа помоћника министра. 

 
5. Начелник службе ће дужности везане за општу сарадњу са руководиоцима сектора или 

одељења поделити између себе и вођа тимова, где ће свако бити дужан да: 
 

• дискутује и разматра задатке који су предложени за укључивање у годишњи план 
ревизије, пре него што се план заврши и одобри га начелник службе; 

• буде у току развоја организације и система; и 
• боље се упозна са оперативним проблемима са којима се суочава организација 

субјект ревизије како би лакше идентификовао области које су од потенцијалног 
интереса за ревизију.  

 
Појединачни задаци  
 
6. Вођа тима дужан је да утврди појединачне ревизијске задатке, што подразумева и: 
 

• обавештавање руководства о пословима планирања пре ревизије која треба да се 
изврши; 

• разговор са субјектом ревизије о задацима ревизије и потврда задатака ревизије у 
писаној форми; 

• припрема периодичних, усмених извештаја за организацију, кад је то потребно; и 
• одржавање завршног састанка са субјектом ревизије ради разматрања ревизијских 

налаза, закључака и потенцијалних препорука.  
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Захтеви руководства за саветима и упутствима 
 
7. Од запослених у интерној ревизији ће се тражити савети у вези са низом питања, често и 

на неформалан начин. Иако је важно да се види да интерна ревизија одговара на таква 
питања и пружа помоћ, то ипак не треба чинити на начин који може угрозити независност 
и објективност интерне ревизије. Ревизори овде морају применити свој професионални 
суд и бити опрезни како се не би створио утисак да интерна ревизија учествује у 
доношењу одлука организације. 

 
8. Уколико су у питању ad hoc захтеви за савет и упутства: 
 

• интерни ревизори морају одмах обавестити начелника службе или вођу тима о 
детаљима и природи захтева; 

• не треба давати никаква упутства у писаној форми осим уз потпис начелника службе; 
• уколико време не дозвољава претходни разговор са начелником службе или вођом 

тима о захтеву, ревизор треба да их што пре обавести о захтеву, као и о детаљима 
савета који је пружио; 

• уколико се даје усмени савет, интерни ревизор мора нагласити да је то само 
информативни савет и да га не треба сматрати званичним ставом интерне ревизије о 
одређеном питању. 

 
6.2. Веза са Државном ревизорском институцијом  
 
9. Улога Државне ревизорске институције (екстерних ревизора) јесте да дају мишљење о 

томе да ли финансијски извештаји Владе коректно представљају финансијску ситуацију, 
као и да ли су у складу са рачуноводственим принципима Владе и Међународним 
ревизијским стандардима (где је то могуће). Циљеви Државне ревизорске институције 
као такве се дакле у многоме разликују од циљева интерне ревизије, мада постоје и 
одређени заједнички интереси. Иако екстерни ревизори могу донети одлуку да се ослоне 
на део или целокупан рад интерне ревизије приликом формирања мишљења, то нема 
утицаја на програм послова које обавља интерна ревизија. Интерна ревизија не поступа 
у име екстерних ревизора. 

 
10. Начелник службе са руководиоцем екстерне ревизије који је одговоран за дату 

организацију одржава редовне састанке свака три месеца. Циљ ових састанака је да се 
развија сарадња са екстерним ревизорима, чиме ће се обезбедити да организација 
добије свеобухватну услугу ревизије уз избегавање дуплирања послова. Овакви контакти 
подразумевају: 

 
• разговоре о програмима рада; 
• размену извештаја;  
• омогућавање приступа ревизијским списима; и 
• редовне састанке ради одржавања везе. 

 
11. Нацрт годишњег плана интерне ревизије за следећу фискалну годину се са екстерним 

ревизорима разматра у [јануару??].    
 
12. Нацрт програма рада екстерне ревизије за следећу фискалну годину разматра се са 

интерном ревизијом у [одредити месец]. На овом састанку интерна ревизија ће 
представити и извештај о оствареним резултатима везаним за реализацију програма 
рада за ту годину.  

 
13. Примерци свих извештаја интерне ревизије шаљу се екстерним ревизорима након што се 

усагласе и дистрибуирају коначне верзије.   
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14. Екстерни ревизори интерној ревизији достављају своје извештаје и меморандуме о 
интерним контролама истовремено са њиховим достављањем руководству. 

 
Приступ списима  
 
15. Интерна ревизија ће се побринути да екстерној ревизији на захтев омогући приступ 

ревизијским списима. 
 
[Део који се односи на екстерну ревизију треба поново анализирати након што се Државна 
ревизорска институција успостави и почне са радом. ] 
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7. ПОЛИТИКА ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА  
 
1. Стандарди Института интерних ревизора наглашавају важност квалитета и 

континуираног унапређења рада интерне ревизије. Начелник службе за интерну ревизију 
дужан је да утврди и одржава програм осигуравања квалитета, који укључује све аспекте 
интерне ревизије и континуирано прати ефикасност послова интерне ревизије. То 
подразумева дефинисање одговарајућих стандарда и нивоа квалитета ревизијских 
резултата, а након тога и утврђивање свеобухватних процедура које ће осигурати 
остваривање овог нивоа квалитета и његово одржавање.   
 

2. Осигуравање квалитета одвија се на два нивоа: 
 

• први ниво укључује интерну оцену са циљем да се потврди да се интерне ревизије 
обављају са прихватљивим нивоом квалитета; и 

• други ниво укључује шире екстерне анализе целокупног низа ревизијских послова како 
би се установило да ли се утврђене политике и процедуре поштују, као и да ли оне 
заиста обезбеђују обављање послова са прихватљивим нивоом квалитета. 

 
Интерна оцена  

 
3. Неопходно је вршити надзор и анализу сваке ревизије како би се потврдило да су 

квалитет ревизијског посла, као и покривеност и време ревизије, у складу са планом 
ревизије. Начелник службе за интерну ревизију дужан је да се побрине да све 
појединачне ревизије имају адекватне ресурсе, као и да су надгледане на одговарајући 
начин; начелник службе треба да врши сталне оцене ревизија. Вођа тима задужен је за 
свакодневни надзор и усмеравање ревизија. Детаљна политика и процедуре везане за 
надзор и оцену ревизија представљене су у другом делу Приручника за ревизију. 
 

4. Континуирано унапређење рада је кључни део процеса оцењивања. По завршетку сваке 
ревизије начелник службе за интерну ревизију са ревизором/ревизијским тимом треба да 
размотри начин на који је извршена ревизија, колико је она била ефективна, те да утврди 
евентуалне измене које треба применити у будућим ревизијама. 
 

5. Поред тога, треба оцењивати и ревизије које обављају колеге – то значи да ће вођа тима 
оцењивати ревизију коју врши други вођа тима, и о томе припремити коментаре у писаној 
форми, као и сугестије за одређена побољшања тамо где је то потребно.  
 

6. Начелник службе за интерну ревизију утврдиће политике и процедуре за поменуте 
интерне оцене колега које треба да укључе: 

 
• потребу да оцењивање врше ревизори који не учествују у ревизији која се оцењује;   
• одговарајућу покривеност свих активности интерне ревизије током утврђеног периода;  
• природу, обим, учесталост и време оцена квалитета; 
• процедуре за решавање неслагања до којих може доћи између лица која врше оцену 

квалитета и ревизора; 
• право приступа лица која врше оцену квалитета свим релевантним интерним 

документима и запосленима који их припремају, односно који су обавили одређене 
задатке;  

• захтев да се начелнику службе за интерну ревизију благовремено достави извештај о 
оцени квалитета уз одговарајуће препоруке; и 

• стандардни списак питања која треба проверити приликом сваке оцене како би се 
обезбедила консистентност и потпуност извршених оцена. 
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Екстерне оцене квалитета  
 

7. Поред оцене квалитета појединачних ревизија битно је добити и независну потврду да се 
политике и процедуре везане за квалитет поштују, те да се њима остварују одговарајући 
циљеви. Такође је важно оценити и процедуре везане за управљање интерном 
ревизијом као целином. 
 

8. Институт интерних ревизора препоручује да ова оцена буде екстерна оцена квалитета 
која ће се вршити најмање једном у пет година. Дужност је начелника службе интерне 
ревизије да обезбеди обављање оваквих оцена. У средњорочном периоду, у Србији 
овакве оцене могу да врше: 

 
• Централна јединица за хармонизацију, део задужен за интерну ревизију; или 
• начелник неке друге службе за интерну ревизију – обично је то служба која је приближно 

исте величине. 
 

Битно је да оцене буду извршене на консистентан начин уз упутства наведена у 
Приручнику за осигуравање квалитета Института интерних ревизора. 

 
9. Дугорочно гледано, кад се интерна ревизија развије у Србији, ове оцене могу вршити и 

тимови који нису део јавног сектора. 
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8. ПОЛИТИКА ВЕЗАНА ЗА КРИМИНАЛНЕ РАДЊЕ  
 
1. Криминална радња се може дефинисати као крађа уз обману, а укључује подмићивање, 

изнуђивање, фалсификовање, крађу, заверу, лажно представљање, незаконито 
присвајање, и прикривање материјалних чињеница. Може да укључи и директну корист 
(нпр. новац или имовина), односно индиректну корист као што су моћ, утицај, или бонуси. 

 
2. Три основне врсте проневере су: 
 

• корупција, која подразумева нуђење, давање, изнуђивање или прихватање 
„подстицаја“, односно награда које могу да утичу на поступке појединца; може бити у 
форми спољних притисака или договора запослених и трећег лица; 

• криминална радња запосленог, коју чини запослени против организације у своју 
директну корист, или коју запослени услед свог положаја чини против треће стране; 

• екстерна криминална радња, коју чини лице које није запослено у организацији (са 
или без интерне помоћи) кроз намерно погрешно интерпретирање података ради 
користи, или препознавањем и искоришћавањем слабости система.  

 
3. Постоје две основне групе фактора које омогућавају криминалне радње – оперативни и 

лични. Примери ових фактора су: 
 

• Оперативни фактори 
� слабо контролно окружење; 
� запослени од којих се тражи да обављају дужности које су изнад њихових 

способности; и 
� недостатак запослених на нивоу руководства. 

 
• Лични фактори  

� личне финансијске тешкоће; 
� личне карактерне црте; и 
� притисак трећег лица на запосленог. 

 
4. Да би се десила криминална радња морају да постоје: 
 

• средства – нпр. познавање посла/рада система; 
• мотив – нпр. запослени има велике личне дугове или друге финансијске проблеме; и 
• прилика – у форми оперативне или контролне слабости. 

 
Одговорност за обезбеђивање од проновере и корупције  
 
Руководство  
 
5. Одговорност за обезбеђивање организације од криминалних радњи и корупције је на 

руководству организације. Руководство у ту сврху треба да уведе и одржава 
свеобухватни систем интерних контрола.  

 
Интерна ревизија  
 
6. Према члану 68 Закона о буџетском систему дужност интерне ревизије јесте да помогне 

у обезбеђивању да процедуре и системи интерне контроле које је успоставило 
руководство буду адекватни тако ризик од недетектовања криминалних радњи и 
корупције буде сведен на минимум. Интерна ревизија није задужена за идентификовање 
проновера и корупције. У оквиру ресурса и програма рада интерне ревизије неке 
организације биће предмет ревизије само једном у три године, што значи да се не треба 
ослањати на то да ће се пословима интерне ревизије открити неправилности и 
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криминалне радње. 
 
7. У годишњем извештају о раду интерне ревизије начелник службе за интерну ревизију 

даје мишљење о адекватности и ефективности контрола у погледу спречавања и 
откривања криминалних радњи. 

 
8. Интерна ревизија треба да узме у обзир ризик од криминалних радњи и корупције и 

приликом припреме стратегијских планова, као и планова појединачних ревизија. Међу 
системе који су обично високо ризични спадају: 

 
• управљање готовином; 
• средства и залихе; 
• додељивање уговора; 
• примање средстава од спољне организације; 
• плаћања свих врста која врши организација; 
• накнаде за путне трошкове и дневнице; и 
• зараде. 

 
9. У обављању ревизије треба тестирати системе како би се потврдило да је ризик од 

криминалних радњи, како интерни тако и екстерни, сведен на минимум; ревизори треба 
да реагују на све слабости контрола које би могле довести до криминалне радњи. 
Уколико се утврде значајне слабости контроле, ревизори треба да изврше тестирање са 
циљем да установе да ли су те слабости злоупотребљене. 

 
10. Уколико постоји довољно индикатора који указују на криминалну радњу и оправдавају 

покретање истраге, ревизор релевантне доказа мора да похрани на безбедно место и 
одмах о томе обавести начелника службе за интерну ревизију. Начелник ће утврдити 
како ће се то питање решити. Ни у ком случају са руководством или запосленима 
субјекта ревизије не треба разговарати о било којем аспекту тог случаја без претходног 
одобрења начелника службе за интерну ревизију.  

 
Истрага криминалних радњи 
 
11. Примарну одговорност за вођење истрага везаних за криминалне радње и корупцију има 

буџетска инспекција. 
 
12. Иако интерна ревизија има право да интервенише у свим случајевима везаним за 

криминалне радње, то се обично дешава на захтев. Кад је интерна ревизија позвана да 
се укључи у такве случајеве, њен рад је обично фокусиран на аспекте контрола у 
систему, што може да укључи прегледе релевантне документације, разговоре са 
одговарајућим службеницима, и тамо где је то неопходно, разговоре са лицем (или 
лицима) осумњиченим за криминалну радњу, односно корупцију. 

 
13. Захтеве за покретање истраге интерна ревизија треба да третира са позитивним ставом, 

под условом да: 
 

• независност интерне ревизије  није доведена у питање кроз пристрасност; 
• ревизори поседују одговарајуће знање и стручност за ефективно обављање истрага, 

допуњено специјализованом обуком тамо где је то неопходно; и 
• интерна ревизија има довољне ресурсе да спроводи истраге, а да њене суштинске 

активности везане за пружање мишљења организацији не буду угрожене. 
 
14. При спровођењу истраге ревизор треба да реагује брзо како би: 
 

• спречио уништавање, односно измене документације, трагова или доказа; 
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• допре до осумњичених саучесника пре него што су упозорени; 
• прибави што више документарних доказа; и 
• прибави доказе који могу водити сведоцима који, уколико се изгуби време, можда 

неће бити доступни или ће заборавити корисне детаље. 
 

15. Основни циљеви истраге су идентификовање починиоца, утврђивање обима губитка и 
начина на који је криминална радња извршена. Корак који следи након што су област и 
време криминалне радње познати или у њих постоји сумња, јесте детаљно испитивање 
уноса и докумената са циљем да се пронађу они који су измењени или фалсификовани. 
Између осталог, треба тражити: 

 
• математичке грешке и грешке у износима на рачунима, као и намерне грешке; 
• фалсификовани документи и копије докумената који су поново коришћени; 
• фалсификовани потписи и одобрења; 
• недостатак пратеће документације; и 
• измене у цифрама. 

 
16. Ревизор ни у ком случају не треба да се суочава са починиоцем и да му предочава 

доказе без претходног одобрења начелника службе за интерну ревизију. Од кључне 
важности је да се сви разговори са осумњиченим службеником воде у складу са 
законима Србије како докази не би били проглашени неважећим услед незаконитог 
начина вођења разговора. 

 
17. При закључивању истраге треба пажљиво испитати провере, контроле и процедуре које 

се односе на релевантну област. Нека од питања која треба узети у обзир су: 
 

• Да ли је до криминалне радње дошло услед неадекватне интерне контроле или 
погрешне примене установљене процедуре? 

• Да ли су се могле установити процедуре које би спречиле криминалну радњу, свеле 
могућност појављивања криминалне радње на минимум или обезбедиле рано 
упозорење? 

• Да ли би биле оправдане додатне превентивне контроле? 
• Да ли ће се нека од предложених контрола уклопити у редовне процесе? Уколико се 

неће уклопити, онда се убрзо неће ни користити; и 
• Колика је могућност да организација претрпи сличне губитке у другим областима?  

 
18. О налазима и закључцима истраге треба поднети извештај у форми поверљивог 

меморандума. Ревизор који води истрагу ни у ком случају о предмету или извештају не 
треба да разговара са руководством, односно запосленима. Начелник службе за интерну 
ревизију дужан је да припреми извештај за релевантно руководство.  

 
Неколико примера криминалних радњи 

 
19. Овде спадају: 
 

• руководиоци/службеници који узимају одређени проценат од уговора које је 
закључила Влада, где се износи често уплаћују на банковне рачуне у страној валути; 

• руководиоци/службеници који примају скупе услуге/љубазност од уговарача, као и 
корист у натури, као што су нпр. стипендије за школовање деце на страним 
универзитетима; 

• руководиоци/службеници који преко Владе уговарају послове за себе, било кроз 
компаније или партнере, или чак директно за себе као консултанте; 

• руководиоци/службеници који намерно путују у иностранство како би добили огромне 
дневнице које сами утврђују; 
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• руководиоци/службеници задужени за порезе који пореске обвезнике или увознике 
уцењују претњама да ће увећати дажбине уколико не добију мито – што резултира у 
неоправдано ниским проценама пореза или роби која се увози без плаћања икаквих 
дажбина; и 

• они који пружају јавне услуге (нпр. издавање возачких дозвола, контрола пасоша, 
визе, итд.) инсистирају на плаћањима за услуге или да би се убрзао процес/спречила 
одлагања. 

 
Неки од индикатора који указују на могућност криминалне радње  

 
20. Уколико је запослени: 
 

• задужен за две или више следећих активности: наручивање, пријем робе, односно 
услуга, и одобравање плаћања; 

• не узима годишњи одмор; 
• узима слободне дане повремено; 
• невољно делегира дужности; 
• тајанствен/избегава питања везана за одређене уговоре и/или добављаче; 
• одбија да било кога пусти да се бави одређеним уговором/добављачем; 
• генерално није спреман да дискутује о томе шта ради (одговори које даја на питања 

ревизије су неразумна објашњења или га нека обична питања иритирају); 
• не жели промену посла; 
• има тенденцију да на себе преузима превише; 
• никад нема времена да разговара са руководиоцем или надређеним; 
• редовно ради викендом; 
• други службеници се нелагодно осећају у његовом друштву; 
• покушава да придобије моћ и утицај; и 
• демонстрира екстравагантан стил живота (друга кућа, луксузни аутомобили, скупа 

одећа и одмори, редовне вечере у екслузивним ресторанима, итд.).  
 

21. Све наведено треба посматрати само као индикаторе да нешто можда није у реду. У 
њиховом испитивању треба да будете нарочито опрезни. 
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9. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ВРСТА РЕВИЗИЈЕ  
 
1. Постоји низ различитих врста ревизија, али су следеће најчешће: 
 

• ревизија система; 
• суштинска ревизија; 
• ревизија успешности (перформанси); 
• финансијска ревизија; 
• ревизија информационих система; и 
• ревизија уговора. 

 
У овом делу Приручника садржана су кратка објашњења сваке од наведених врста 
ревизије. 
 

9.1. Ревизија система  
 

2. Ревизија система је структурисана анализа и оцена мере у којој систем интерних 
контрола обезбеђује остваривање циљева организације и укључује: 

 
• анализирање система организације у оквиру процене потреба за ревизијом, што 

интерним ревизорима омогућава да системе виде кроз перспективу: 
� ризика који су везани за системе и њиховог значаја (материјалности) за 

организацију; 
� делова организације на које они утичу; и 
� везе међу различитим системима. 

 
• процену функционисања контрола у оквиру система са циљем да се формира став у 

погледу поузданости система да би се руководству помогло у остваривању циљева; 
 

• пружање потврде руководству организације да системи функционишу на планирани 
начин; 

 
• конструктивне и практичне препоруке за јачање система и управљање 

идентификованим ризицима; и 
 

• коришћење налаза ревизија везаних за појединачне системе за општу потврду 
адекватности контрола. 

 
3. Ревизија система обично садржи следеће етапе: 
 

• упознавање и снимање система кроз:  
� утврђивање циљева система; 
� утврђивање свих активности, укључујући инпуте, процедуре и резултате 

(output); 
� утврђивање циљева контрола; 
� идентификовање ризика; и  
� идентификовање контрола. 

 
• оцена контрола у односу на ризике; 

 
• тестирање контрола како би се утврдило да ли су поуздане; 

 
• доношење закључака кроз анализу онога што је откривено током оцене и тестирања, 

како би се формирало мишљење о поузданости и адекватности интерних контрола. 
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Ревизија система се доста користи у интерној ревизији, а овај приступ је детаљније 
објашњен у другом делу Приручника за ревизију.  

 
9.2. Суштинска ревизија  

 
4. Алтернативни приступ ревизијама система је суштинска ревизија, коју често користи 

екстерна ревизија, али је она на располагању и интерним ревизорима уколико они 
сматрају да је то погодно.  

 
5. Основни циљ суштинске ревизије је да се доказима у потпуности поткрепе евиденција и 

средства организације, као и усаглашеност са свим релевантним законима и прописима. 
Ова ревизија обично подразумева велике узорке како би се испунио ревизијски стандард 
који се односи на прикладност/валидност доказа и ревизорима може одузети доста 
времена. 

 
6. Суштинска ревизија обично укључује следеће етапе: 
 

• идентификовање целокупне рачуноводствене евиденције; 
• утврђивање циљева ревизије; 
• осмишљавање тестова којима ће се поткрепити евиденција; и 
• формирање закључака и мишљења. 

 
7. Неколико примера кад се користи ова ревизија: 
 

• постоје ограничења процедура интерне контроле која су некад уграђена у систем; 
• ревизор процењује да постоји велики ризик контроле и стога се не може поуздати 

само у резултате теста усаглашености контрола у систему; 
• обим ревизије укључује и дужност да се рачуноводствена евиденција поткрепи 

доказима; и 
• сматра се исплативијом, нпр. у случају малих јединица где можда није погодно 

трошити много времена на документовање система. 
 
9.3. Ревизија успешности (перформанси) 
 
8. Ревизија успешности (перформанси), позната и као „вредност за новац (Value for Money 

Audits), ревизија проширеног обима, свеобухватна ревизија, ревизија управљања или 
оперативна ревизија, представља процену трошења јавних ресурса, односно да ли се 
они користе за остваривање циљева организације на економичан, ефикасан и ефективан 
начин.   

 
9. Представља објективно и систематично испитивање доказа са циљем да се пружи 

независна оцена успешности (перформанси) организације, програма, активности или 
друге функције у оквиру Владе. Сврха ове ревизије јесте да пружи податке који ће 
побољшати јавну одговорност и лицима која су задужена за надзор и покретање 
корективних мера олакшати доношење одговарајућих одлука. 

 
10. У предности ревизије успешности (перформанси) спадају: 
 

• побољшање спецификације циљева одређене политике и начине остваривања те 
политике; 

• унапређење утицаја који остварују одређени програми и политике; 
• увећавање output-a (резултата);  
• свођење трошкова на минимум и увећање прихода, односно користи;  
• унапређење рада руководства, нивоа интерних контрола и степена одговорности; 
• независни преглед области/резултата/утицаја;  
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• разрађивање критеријума за оцену који ће се користити у планирању и управљању 
будућим програмима и активностима; 

• скретање пажње руководства на одређено проблематично подручје; 
• способност идентификовања најбоље праксе у једном делу организације и њено 

усвајање у осталим релевантним областима. 
 
11. Према томе, акценат ревизије успешности (перформанси) је често на ревизији система 

контрола и информационих система које пружају податке који се односе на циљеве, 
утицај и ресурсе одређене политике. 

 
12. Ревизије успешности (перформанси) баве се адекватношћу политика и пракси 

руководства у смислу економичности, ефикасности и ефективности операција.  
 
13. Економичност се остварује кроз набавку роба и услуга одговарајућег квалитета по 

најповољнијој цени. 
 

Ефикасност представља коришћење роба и услуга на најефикаснији начин са циљем да 
се остваре потребни резултати (а).  
 
Ефективност представља меру у којој стварни резултати (output) сваког система, 
односно програма испуњавају жељене циљеве и остварују планирани утицај. 

 
14. Ревизија успешности се од ревизије система разликује у нагласку. Ревизија система 

подразумева оцену система контрола који је успоставило руководство, али се више 
фокусира на адекватност контрола. За разлику од ревизија успешности, ревизије 
система обично не оцењују резултате (output) система који је предмет ревизије.   

 
15. Неке од уобичајених контрола којима се бави ревизија успешности су: 
 

• планирање (укључујући и утврђивање циљева); 
• подаци везани за управљање; 
• мере и индикатори успешности; 
• успешност политика; и 
• оцена и одговарајућа контрола трошкова.  

 
16. У одређеним околностима ревизије успешности могу се вршити и на захтев руководства, 

односно уколико ревизија система наговештава да је неопходна детаљнија ревизија 
успешности како би се оценили резултати (output) конкретног система. Такве ревизије 
могу укључити испитивање знакова могућег ненаменског трошења средстава, утицај 
значајних пројеката, или ефикасност стандардних управљачких операција. 

 
17. Ревизија успешности обично подразумева следеће: 
 

• јасно утврђивање предмета ревизије; 
• коришћење свих расположивих извора, како интерних, тако и екстерних; 
• утврђивање праве скале и обима функције, односно активности која је предмет 

ревизије; 
• поређење нивоа трошкова и активности током одређеног периода времена, и 

поређење са одговарајућим организацијама у јавном сектору, као и ван јавног сектора 
где је то могуће (поређење са реперима - benchmarking); 

• спремност да се испита шта је урађено и зашто, као и да се утврде и размотре 
алетернативни приступи; и 

• препорука алтернативних приступа и утврђивање трошкова и користи везаних за те 
приступе. 
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18. Термин „ревизија успешности“ подразумева и програмске ревизије, које су 
концентрисане на утврђивање: 

 
• мере у којој су остварени резултати, односно циљеви које је утврдила организација; 
• ефективности програма, активности, односно функција организације; и 
• да ли организација поштује важне законе и прописе применљиве на програм. 

 
19. У оквиру програмских ревизија се може на пример:  
 

• проценити да ли су циљеви новог или старог програма адекватни, одговарајући, 
односно релевантни; 

• утврдити мера у којој програм остварује жељене резултате; 
• проценити ефективност програма и/или појединачних програмских компоненти; 
• идентификовати фактори који инхибирају задовољавајући рад; 
• утврдити да ли је руководство размотрило алтернативе за реализацију програма, 

кроз које би се могли остварити жељени резултати на ефективнији и исплативији 
начин; 

• утврдити да ли је програм комплементаран другим релевантним програмима, или 
постоје дуплирања, преклапања, односно сукоби; 

• утврдити начине за бољи рад програма; 
• оценити усаглашеност програма са релевантним законима и прописима; 
• проценити адекватност система управљачких контрола у смислу мерења, 

извештавања и праћења ефективности програма; и 
• утврдити да ли је руководство поднело извештај са валидним и поузданим мерама 

ефективности програма. 
 
20. Пример програмске ревизије је оцена система за администрирање и дистрибуцију 

помоћи локалним самоуправама након природних непогода (нпр. поплава). 
 
9.4. Финансијске ревизије 
 
21. У интерној ревизији финансијска ревизија је обично ограничена на оцену финансијских 

система одређене организације. Примарни интерес интерних ревизора нису 
рачуноводствени извештаји и цифре, већ контроле које обезбеђују квалитет и тачност 
рачуноводствених података и финансијских извештаја.  

 
22. Финансијске ревизије укључују: 
 

• Ревизију финансијских и рачуноводствених извештаја која треба да пружи разумну 
потврду да финансијски извештаји организације коректно представљају финансијску 
позицију, резултате активности и ток готовине, те да су припремљени у складу са 
опште прихваћеним рачуноводственим принципима.  

• Ревизије везане за финансије којима се утврђује: (i) да ли су финансијски подаци 
представљени у складу са утврђеним или наведеним критеријумима, (ii) да ли се 
организација придржава конкретних финансијских захтева, или (iii) да ли је структура 
интерних контрола везаних за финансијско извештавање и/или чување средстава 
адекватно осмишљена и да ли се спроводи на адекватан и ефективан начин.  
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23. Финансијске ревизије могу укључити ревизије следећих ставки:  
 

• сегменти финансијских извештаја; финансијски подаци (нпр. рачуни прихода и 
расхода, извештаји о дистрибуцији готовине, рачуни сталних средстава); буџетски 
захтеви; и разлике између пројектованог и стварног финансијског стања; 

• интерне контроле везане за усаглашеност са законима и прописима, као што су 
контроле које се односе на пријаве, образложења и извештавања везана за 
бесповратну помоћ (грантове); 

• интерне контроле финансијских извештаја и/или чувања средстава, укључујући и 
контроле које користе компјутерске системе; 

• усаглашеност са законима и прописима; и 
• могућност постојања криминалне радње. 

 
24. Детаљнија упутства о финансијским ревизијама можете наћи у трећем делу Приручника 

за ревизију.  
 

9.5. Ревизија информационих система  
 
25. Ревизија информационих система представља примену ревизијских вештина на 

технолошке аспекте пословних процеса. Ова врста ревизије подразумева независну 
оцену и тестирање пракси и процедура које се односе на:  

 
• сигурност обављања пословних процеса; 
• процедуре планирања и организовања информационих технологија, као и развоја и 

набавке нових система и средстава; и 
• економичност, ефикасност и ефективност коришћења информационох технологија. 

 
26. Од свих ревизора очекује се да буду упознати са основним концептима интерних 

контрола у смислу њихове примене на информационе и комуникационе технологије 
пословних система и процедура у оквиру организације. Ревизија контрола у таквим 
системима обично представља део стандардне ревизије система. Међутим, све већа 
сложеност и разноврсност у примени технологија значи да ревизија одређених 
активности захтева и специјализовану стручност у информационим технологијама.  

 
27. Ревизори информационих технологија пружају савете и подршку другим ревизорима у 

погледу: 
 

• Стратегија, планирање, организација и политика везаних за информационе 
технологије, што подразумева: 

� помоћ у припреми прегледа информационих система и идентификовању 
области које носе најзначајније ризике; 

� тестирање ефективности поделе дужности и овлашћења у оквиру 
информационих технологија; и 

� испитивање процедура везаних за развој информационих и комуникационих 
технологија (пројекти, обезбеђивање квалитета, итд). 

 
• Контроле везане за развој система 

Интерна ревизија треба да пружи савете везане за контроле у најранијој фази 
процеса развоја система. На тај начин се контроле могу инсталирати лакше и уз 
мање трошкове. 
 
У идеалној ситуацији, ревизори треба да, кроз коментаре о документацији која им је 
поднета или кроз дискусију о предложеним процесима, дају допринос (инпут) у свакој 
фази развојног процеса, укључујући: 

� утврђивање потребе за развојем система; 
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� утврђивање циљева новог система; 
� разматрање алтернативних приступа развоју; 
� организовање и контролисање развојног процеса; 
� фазу имплементације система; и 
� оцену након имплементације. 

 
• Контроле апликације (апликативне) или контроле пословних система 

Како би се испитале, тестирале и оцениле компјутерске контроле у „живим“ 
системима, као и техничка документација везана за компјутерске елементе система, 
неопходно је обавити ревизију апликативних контрола, која укључује: 

� тестирање операција – што значи да треба испитати да ли апликације 
обезбеђују очекиване aутпуте у односу на стандардне инпуте. Могу се 
користити стандардни тест фајлови за тестирање функционисања свих делова 
система након имплементације сваке промене у систему. Редовно 
аутоматизовано тестирање може убрзати имплементацију нових верзија. 

� тестови безбедности – подразумевају испитивање постојећих права приступа и 
начин на који су они уграђени у рад апликације (читање и писање података, 
администрација корисника, права администратора на нове инсталације, итд.). 
Тестирање безбедности односи се и на aутпут постојећих апликација приликом 
провере да ли се осетљиви подаци преносе на мање безбедне системе. 

 
У процесу планирања ревизије треба узети у обзир потребу за интегрисаним 
приступом како би се обухватиле и компјутерске контроле и контроле везане за 
кориснике, као и могућност коришћења компјутерских ревизијских техника које 
омогућавају тестирање велике количине података. 
 

• Контроле информационог и комуникационог окружења 
Подразумевају процену адекватности и ефективности контрола везаних за 
управљање ресурсима, техничку подршку, одржавање континуитета посла/могућност 
повраћаја података, и безбедност.    
 

• Инфраструктурне контроле  
Концентрисане су на безбедност, интегритет и расположивост инфраструктуре, 
укључујући и мрежу, сервере и приступ интернету. Ревизори се на пример могу 
концентрисати на промене у конфигурацији индивидуалних ставки информационе и 
комуникационе технологије, као и на значај утицаја тих промена за безбедност или 
оперативност целог система.  

 
• Контроле у локално развијеним системима  

Системи које су развила поједина одељења и сектори за организацију могу 
представљати ризик будући да нпр. могу бити лоше обезбеђени или укључивати 
неадекватно коришћење софтвера. Овакви системи често нису предмет независног 
тестирања и управо због тога су подложнији оперативним грешкама. 

 
• Контроле уговорених услуга 

Уговорене услугу се могу пратити и оценити кроз њихову успешност. Валидни уговори 
морају укључити одредбу којом се утврђује тражени квалитет услуга. Набавка 
нарочито сложених система и услуга може бити ризична будући да често постоји 
зависност од само једног добављача. 
 

28. Детаљније информације о приступу и техникама ревизије информационих система 
можете наћи у трећем делу Приручника за ревизију.  Технике ревизије информационих 
технологија се често користи као подршка у анализама и тестирањима током ревизије 
система. 



 

39  

 
9.6. Ревизија уговора  
 
29. Организације закључују уговоре са извођачима радова, добављачима и консултантима 

за грађевинске радове, опрему, добра и услуге. Овакви уговори некад подразумевају 
велике износе који се могу исплаћивати у ратама током дужих периода. Од кључне 
важности је да овакви трошкови буду предмет ревизије. 

 
30. Задатак ревизије јесте да врши преглед, оцењује и подноси извештаје о системима 

укљученим у контролисање пројеката и других великих уговора. То подразумева 
верификацију да су системи које је руководство организације установило ради контроле 
оваквих пројеката и уговора добри и да се поштују током свих фаза уговора. Уобичајене 
области у ревизијама уговора су: 

 
• адекватност прописа којима се регулише закључивање уговора, као и мера у којој се 

они поштују; 
• адекватност система за управљање и контролисање уговора у свим фазама његовог 

трајања; 
• да ли су подаци везани за управљање благовремени, тачни и да ли задовољавају 

потребе корисника; 
• системи за контролу коришћења ресурса, укључујући и стално и привремено 

запослене и консултанте; 
• како је организовано чување средстава у свим фазама уговора; 
• процедуре за идентифковање губитака услед злоупотребе, неефикасности, итд, као и 

повраћај губитака где је то могуће; и 
• процедуре за спречавање и детектовање криминалне радње, корупције и грешака.  

 
Фазе у ревизији уговора  
 
31. Основне фазе у ревизији уговора су: 
 

а) Испитивања пре уговора.  Испитивање и процена докумената везаних за уговор, као и 
одлука које је донело руководство у вези са уговором. 

 
б) Стална испитивања током уговора.  Представљају покушај да се спрече губици, 

злоупотреба и екстраваганција, те да се тиме подстакне штедња, односно побољшана 
контрола током уговора, као и да се утврде „лекције“ за будуће уговоре сличне 
природе. Ревизор овде није стално укључен (тј. није део рутинског система), али 
независно испитује, процењује и подноси извештаје о управљачким контролама и 
процедурама користећи технике узорковања, провере на лицу места, технике оцене 
система и анализу ризика.  

 
в) Испитивање завршног рачуна.  Улога ревизора у овој фази јесте да независно испита 

рачун како би детектовао слабости, грешке или криминалну радњу у систему уговора. 
Ревизор треба да избегава да буде део система, односно на ревизора се не треба 
ослањати као на део система контрола. Улога ревизора је да руководство обавести о 
мањкавостима свих система тако да руководство може да предузме неопходне кораке 
како би побољшало релевантни систем.  

 
г) Испитивање након реализације уговора. Подразумева поновну оцену пројекта како би 

се утврдило да ли су остварене користи које су биле очекиване на почетку, као и да 
ли су критеријуми за пројекат били разумни у погледу ажурираности података. Може 
да укључи: 

• оцену успешности „извођача радова“ у смислу да ли је за уложено добијена 
одговарајаћа вредност, као и да ли се исти уговарач може узети у обзир за 
будуће уговоре; 
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• анализу успешности консултанта на сличан начин, нпр. плаћене накнаде, 
способност, стручност, итд; 

• оцену трошкова самог одељења у оквиру организацие, као и успешност 
запослених у одељењу који су радили на пројекту; 

• систем који обезбеђује комплетност и тачност завршног рачуна.  
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Анекс A 
 

Речник појмова  
 
 
 
У овом Речнику појмова наведен је кратак опис важних термина које користе интерни 
ревизори. (по редоследу наведеном у енглеској верзији Приручника) 
 
Потврда (уверавање) 
Начелник службе за интерну ревизију даје професионално мишљење о адекватности, 
ефективности и поузданости система интерних контрола у организацији.  
 
Циклус ревизија  
Период у којем ће се обавити ревизија свих система утврђених у процени потреба за 
ревизијом. 
 
Ревизијски докази 
Подаци које су интерни ревизори прибавили како би извели налазе и поткрепили те налазе и 
препоруке.  
 
Процена потреба за ревизијом  
Процена система који обухватају читав низ активности организације, њихову релативну 
важност, учесталост ревизија и ресурсе који су за то потребни. 
  
План рада ревизије  
Детаљан план правца и контроле појединачних задатака ревизије.   
 
Бенчмаркинг (Benchmarking) 
Процес кроз који одређена организација пореди своју успешност (перформансе) са другом, 
односно са више других организација, како би се идентификовале компаративне мере 
перформанси. 
 
Тестирање усаглашености 
Тестирање осмишљено са циљем да се установи да ли контроле које је успоставило 
руководство функционишу како је и планирано, и да ли су ефективне (делотворне).  
 
Култура контроле  
Мера у којој сви делови организације цене (прихватају) потребу за контролом.   
 
Контролно окружење 
Сви фактори на високом нивоу и распрострањени фактори у оквиру организације који утичу 
на остваривање циљева контроле. 
 
Циљеви контроле  
Циљеви контроле произилазе из циљева руководства везаних за одређени систем, користе 
их ревизори као критеријум у односу на који оцењују адекватност интерних контрола.  
 
Контроле 
Појединачне радње, процедуре, односно операције које се обављају или их је установило 
руководство како би се обезбедило да активности и процедуре остварују своје циљеве.  
 
Текући ревизијски досије 
Досије који садржи ревизијска документа, отвара се и води током конкретне ревизије.  
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Детекционе контроле  
Контроле осмишљене тако да детектују грешку, неправилност, нерегуларности, 
неефикасност, односно друге пропусте који онемогућавају остваривање циљева 
руководства.  
 
Директивне контроле  
Контроле осмишљене тако да проузрокују, односно подстичу догађаје који су неопходни за 
остваривање циљева.   
 
Дужна професионална пажња 
Стандард стручности и пажње који интерни ревизори треба да примњују у обављању својих 
дужности.  
 
Економичност 
Прибављање роба и услуга одговарајућег квалитета по најбољој могућој цени. 
 
Ефикасност  
Коришћење роба и услуга на најефективнији начин са циљем да се остваре одређени 
резултати, односно aутпут.  
 
Ефективност (делотворност) 
Процена мере у којој стварни резултати организације/активности испуњавају жељене 
циљеве и остварују планирани утицај.  
 
Изложеност  
Производ ризика и материјалности, у случајевима кад је могуће квантификовати ризик и 
материјалност.  
 
Екстерни ревизор 
Ревизор чија је основна функција да пружи мишљење о финансијским извештајима који се 
односе на одређени период. 
  
Дијаграмско приказивање (Flowcharting) 
Дијаграмски начин снимања и описивања система којим се представља ток докумената, 
података и одговарајућих контрола у систему.  
 
Оквир контрола 
Опис низа контрола присутних у одређеној организацији; обично укључује класификацију 
контрола и друге контролне мере.  
 
Учесталост ревизија  
Колики број пута се једна ревизија мора обавити у току једног ревизијског периода.  
 
Прелазни преглед  
Ограничено ревизијско испитивање система који је претходно био предмет ревизије 
целокупног система.  
 
Интерна ревизија  
Независна оцена која се пружа у оквиру организације; представља услугу која се даје 
руководству кроз мерење и оцењивање ефективности система интерних контрола.   
 
Интерна контрола  
Функција управљања којом се обезбеђује остваривање циљева.  
 
Упитник за интерну контролу  
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Списак питања везаних за циљеве контроле који интерним ревизорима помажу у оцени 
интерне контроле.  
 
Систем интерне контроле 
Целокупна мрежа система успостављених у одређеној организацији са циљем да се 
обезбеди остваривање циљева на најекономичнији и најефикаснији начин.  
 
Узорковање на основу професионалног просуђивања 
Избор узорка за ревизијско тестирање заснован је на уверењу ревизора да су елементи 
узорка репрезентативни, односно да ће пружити релевантне ревизијске доказе.  
 
Материјалност  
Материјални значај који се придаје нежељеним догађајима који су већ идентификовани, 
односно који се могу десити. Кад се ради о системима, материјалност одражава значај 
последица које може произвести неуспех у остваривању циљева руководства.   
 
Циљеви  
Оно што је планирано да се оствари.  
 
Мера исхода (резултата)  
Оцена производа, односно остварених резултата која се може директно квантификовати.  
 
Индикатор успешности (перформанси) 
Индиректна мера оствареног степена ефективности, ефикасности и економичности, 
квалитета и нивоа услуга везаних за одређену активност, односно функцију. Обично се 
користи у случајевима када није могуће „директно“ мерење.  
 
Мера успешности (перформанси) 
Оцена степена остварене ефективности, ефикасности и економичности, квалитета и нивоа 
услуга, која се се може директно квантификовати.  
 
Приступ заснован на ревизији успешности (перформанси) 
Оцена економичности, ефикасности и ефективности коришћења јавних средстава. Укључује 
ревизију економичности, ефикасности и ефективности система, услуге, односно активности 
(позната и као „вредност за новац“ ревизија), и ревизију програма.   
 
Стални ревизијски досије  
Скуп ревизијских докумената који су релевантни за будуће ревизије, односно као 
референца.   
 
Превентивна контрола 
Контрола осмишљена тако да спречава појаву грешке, неправилности, односно 
неефикасности.  
 
Приоритет у ревизијама  
Мера у којој се одређени задатак ревизије мора обавити раније у програму ревизија.   
 
Осигуравање квалитета  
Комбинација интерних и екстерних прегледа у циљу прибављања смислених доказа који ће 
потврдити да се послови ревизије обављају у складу са стандардима и најбољом праксом, 
који су дефинисани у методологији интерне ревизије. 
 
Тестирање кроз поновно извођење  
Ревизијски тест којим се трансакција, односно процедура поново изводе како би се 
резултати које тим путем добије ревизор упоредили са већ оствареним.  
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Ризик 
Вероватноћа дешавања нежељених догађаја. Ризик у системима се може посматрати као 
шанса (односно могућност) да се не оствари неки од циљева руководства.  
 
Анализа ризика 
Формална метода којом се оцењује колико је одређени систем, односно група система 
подложна ризику.  
 
Елементи ризика  
Фактори који се квантификују у утврђивању ризика и материјалности приликом планирања 
ревизије.    
 
Индекс ризика  
Метода у којој се комбинују елементи ризика ради утврђивања релативних ризика и 
материјалности везаних за системе у планирању ревизије.  
 
Обим ревизије  
Делокруг/покривеност и опсег ревизије.  
 
Краткорочни план 
Детаљан документ о плановима ревизије за наредну годину, који је изведен из Стратегијског 
плана.  
 
Статистичко узорковање 
Метода узорковања целокупне популације тако да се закључци односе на све елементе који 
чине ту популацију, у оквиру степена несигурности који је познат. 
 
Стратегијски план  
Приказ начина на који ће се ревизије идентификоване у процени потреба за ревизијом 
обухватити једним циклусом ревизије, који обично траје од три до пет година.  
 
Суштинско тестирање  
Тестирање трансакција и других података које ће омогућити доношење закључка о 
комплетности, тачности и валидности тестираних података и утицају слабости интерне 
контроле.  
 
Систем 
Низ повезаних активности осмишљених тако да функционишу заједно ка остваривању 
планираног циља.  
 
Ревизија система  
Структурисана анализа и оцена интерних контрола организације у односу на циљеве те 
организације.  
 
Слабост система  
Интерна контроал није довољна да обезбеди остваривање циљева система.  
 
Вредност за новац 
Комбинација економичности, ефикасности и ефективности.  
 
Верификација (потврда) 
Провера тачности, комплетности и валидности податка и евиденције кроз поређење 
наведене позиције са стварном ситуацијом, односно са другом евиденцијом како би се 
утврдила консистентност.  
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Доказивање/провера  
Провера трансакције са пратећом документацијом.  
 
„Ход кроз систем“ тестирање  
Прелиминарно испитивање система са циљем да се потврди ревизорово схватање начина 
на који систем функционише; понекад се ово тестирање зове и „од колевке па до гроба“.  
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Анекс Б 
 

ШТА ЈЕ ИНТЕРНА КОНТРОЛА?  
 
Дефиниције  
 
Најшире прихваћену дефиницију „интерне контроле“ дала је Комисија спонзорских 
организација (COSO), према којој:  
 

„Интерна контрола у најширем смислу дефинише се као процес који реализују 
руководство и остали запослени, који осмишљен да пружи разумну потврду остваривања 
циљева у следећим категоријама које се преклапају: 
 

• ефективност и ефикасност посла;  
• поузданост финансијског извештавања; 
• поштовање применљивих закона и прописа.“  

 
Контролни оквир према поменутој дефиницији обухвата пет међусобно повезаних категорија 
контроле које заједно обезбеђују делотворну интерну контролу: 
 

• Контролно окружење – Нуклеус сваке организације чине запослени. Њихови лични 
атрибути, као што су интегритет, морал и стручност, као и окружење у којем раде, 
одређују успех посла.  

 
• Процена ризика – Организације морају бити свесне и решавити ризике са којима се 

суочавају. Морају утврдити циљеве кроз које ће интегрисати кључне активности, и 
морају успоставити механизме помоћу којих ће идентификовати, анализирати и 
управљати ризицима.  

 
• Контролне активност – Политике контроле и контролне процедуре морају се 

успоставити и спроводити са циљем да обезбеде реализацију активности које су 
неопходне за остваривање општих циљева.  

 
• Информације и комуникација – Контролне активности су окружене информационим 

и комуникационим системима, који запосленима у организацији омогућавају да 
прибаве и размене информације које су име неопходне да би водили, управљали и 
контролисали послове.  

 
• Надзор – Целокупан процес мора се надзирати и модификовати по потреби. 

Систем ће тако бити у могућности да брзо реагује на измењене околности.  
 
Генерална дирекција за буџет Европске комисије дала је следећу дефиницију интерне 
контрола у јавном сектору, која се обично помиње као „интерна финансијска контрола у 
јавном сектору“ (Public Internal Financial Control (PIFC)): 
 

„Целокупни систем финансијске контроле који интерно реализује влада, односно њене 
делегиране организације, са циљем да се обезбеди сагласност финансијског управљања 
и контроле државних буџетских центара (укључујући и стране фондове) са релевантним 
законима, описом буџета, и принципима доброг финансијског управљања, 
транспарентности, ефикасности, ефективности и економичности. Интерна финансијска 
контрола у јавном сектору обухвата све мере контроле прихода, расхода, средстава и 
обавеза, и у ширем смислу представља интерну контролу. Укључује, али није ограничена 
на претходну финансијску контролу (ex ante) и накнадну интерну ревизију (ex-post).“ 

 
Интерни ревизори и интерна контрола  
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У разматрању адекватности система интерне контроле, интерни ревизори треба да имају на 
уму низ ствари. 
 
Прво, важно је запамтити да ефективан систем интерне контроле треба да поседује следећа 
обележја:  
 

• успостављање стандарда;  
• мерење остварене успешности (перформанси);  
• анализа и поређење остварених резултата у односу на стандарде;  
• примена програма корективних радњи; и  
• анализа и ревидирање стандарда. 

 
Као друго, контроле треба да буду економичне у смислу времена и новца, и помоћу њих 
треба да се мери успешност (перформансе) у односу на планиране резултате. Контроле 
поред тога треба да буду благовремене и једноставне за запослене који их користе. Добре 
контроле ће рефлектовати циљеве организације која је субјект ревизије, указати на 
неостваривање циљева и мерити критичне тачке, односно оне које имају кључни утицај на 
остваривање циљева. 
 
Треће, ризик од неуспеха и евентуалног утицаја неостваривања циљева мора са размотрити 
заједно са трошковима успостављања контрола. Превише контрола је скупо и 
контрапродуктивно. Премало контрола представља непотребни ризик, те је стога потребно 
пронаћи одговарајућу равнотежу. 
 
На крају, интерна ревизија се бави не само интерним контролама у кључним финансијским 
системима, већ и целокупним низом управљачких и оперативних система у организацији која 
је субјект ревизије.  
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Анекс В 
 
 

СТАНДАРДИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
 

Атрибутивни стандарди  
 

а) Стандард 1000 – Сврха, овлашћења и дужности 
Сврху, овлашћења и дужности везане за послове интерне ревизије треба формално 
дефинисати у повељи, а у складу са Стандардима и уз одобрење руководиоца 
организације и министра финансија (Централна јединица за хармонизацију, секција за 
интерну ревизију). Повеља треба да дефинише сврху, овлашћења и дужности 
интерне ревизије, као и: 

 
• положај интерне ревизије у оквиру организације; 
• даје овлашћења за приступ евиденцији, запосленима и непокретностима; и 
• дефинише обим послова интерне ревизије. 

 
б) Стандард 1100 – Независност и објективност  

Послови интерне ревизије треба да се обављају независно, а интерни ревизори треба 
да буду објективни у обављању својих дужности. Овај стандард је даље проширен 
подстандардима: 

 
• 1110 – Организациона независност 
• 1120 – Индивидуална објективност 
• 1130 – Угрожавање независности или објективности. 

 
Интерни ревизори су независни само ако своје дужности обављају слободно и на 
објективан начин. Независност интерним ревизорима омогућава да доносе 
непристрасне судове (мишљења) што представља основу за исправно вођење 
ревизија. Независност се остварује кроз одговарајући статус у организацији и 
објективност. 
 
Исправно постављена интерна ревизија у организацији одговорна је руководиоцу 
организације и Ревизијској комисији (уколико таква комисија постоји). Овакав положај, 
односно статус омогућава реализацију циљева и дужности интерне ревизије. Уз пуну 
подршку вишег руководства организације интерна ревизије може остварити сарадњу 
са субјектима ревизије и свој посао обављати без мешања других. Независност је 
већа уколико се и [министар финансија] слаже са именовањем, односно разрешењем 
начелника службе за интерну ревизију.  
 
Није довољно да ревизори буду само независни, већ и да се понашају тако да и други 
виде независност у обављању послова ревизије. Овде се ставља посебан нагласак 
на организациона питања, нпр. пријатељство ревизора и субјекта ревизије.  
 
Објективност представља независан став који ревизори морају да задрже током 
обављања послова ревизије.  

 
в) Стандард 1200 – Стручност и дужна професионална пажња 

Ревизијски послови треба да се обављају стручно и са дужном професионалном 
пажњом, што је разрађено кроз следеће подстандарде: 

 
• 1210 – Стручност 
• 1220 – Дужна професионална пажња 
• 1230 – Стално професионално усавршавање. 
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За стручност у професији одговорнe су и службе за интерну ревизију и сви интерни 
ревизори. Служба за интерну ревизију за сваку ревизију треба да одреди појединце 
који заједно поседују неопходно знање и вештине, и познају неопходне дисциплине за 
вршење ревизије на исправан начин. 
 
За целокупну службу за интерну ревизију то значи да су „сабране“ вештине и искуство 
запослених довољни да служби омогуће да испуни своје дужности на професионалан 
и стручан начин.  
 
Кад су у питању појединачни ревизори, стручност подразумева да ревизор поседује 
добру основу у најмање следећих неколико категорија: рачуноводство, 
администрација, примена техничких наука (инжењеринг), законска питања, статистика 
и информациони системи, уз бар основно разумевање послова које обавља 
организација која је субјект ревизије и способност добре комуникације.    
 
Начелник службе за интерну ревизију треба да надгледа рад сваког ревизора како би 
се обезбедила стручност у професији и поштовање стандарда и етичког кодекса. 
 
Интерни ревизори послове интерне ревизије треба да обављају са дужном 
професионалном пажњом, те да своје техничко знање усавршавају кроз 
континуирану едукацију. Дужна професионална пажња подразумева на пример, свест 
о могућности криминалне радње и одговарајуће реаговање.  

 
г) Стандард 1300 – Програм за осигуравање и побољшавање квалитета 

Начелник службе за интерну ревизију треба да разради и одржава програм за 
осигуравање и побољшавање квалитета који укључује све аспекте интерне ревизије, 
те да континуирано прати ефективност тог програма. Програм треба да буде 
осмишљен тако да интерној ревизији помаже у „увећавању вредности“ (побољшању 
пословања) организације и обезбеди да се послови интерне ревизије обављају у 
складу са Стандардима и Етичким кодексом, што је разрађено кроз следеће 
подстандарде:  

 
• 1310 - Оцена програма квалитета – интерна ревизија треба да усвоји 

процедуру кроз коју ће пратити и оцењивати укупни утицај који остварује 
програм квалитета; ова процедура треба да укључи и интерне и екстерне 
оцене; 

• 1320 - Извештавање о програму квалитета – начелник службе за интерну 
ревизију резултате екстерних оцена треба да подноси руководиоцу 
организације; 

• 1330 - Коришћење израза „извршено у складу са стандардима“–  интерни 
ревизори у извештају треба да наводе да су послови ревизије „извршени у 
складу са Стандардима Института интерних ревизора“, али само ако оцене 
програма за усавршавање квалитета показују да се послови интерне ревизије 
обављају у складу са Стандардима; 

• 1340 - Обелодањивање неусаглашености – иако послови интерне ревизије 
треба да се обављају у пуној сагласности са Стандардима, а интерни 
ревизори треба да поступају у пуној сагласности са Етичким кодексом, може 
се десити да није остварена потпуна усаглашеност. Кад неусаглашеност утиче 
на општи обим послова интерне ревизије, то треба предочити руководиоцу 
организације. 

 
Захтеви за квалитетом у обављању ревизијских послова могу доћи од руководиоца 
организације, руководства и Државне ревизорске институције, будући да свима може 
бити у интересу да се ослоне на рад службе за интерну ревизију. 
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Надзор представља део свакодневних активности начелника службе за интерну 
ревизију и смерница које он даје. Потребно је да и други искусни ревизори 
периодично спроводе интерне прегледе. Екстерни прегледе треба да врше 
квалификовани појединци који су независни од организације и код којих не постоји 
стварни, нити видљив сукоб интереса, и то најмање једном у пет година. У том случају 
се припрема и званични извештај у писаној форми.  

 
Стандарди успешности (перформанси) 
 

а) Стандард 2000 – Управљање интерном ревизијом  
Квалитет у раду је од виталне важности за успешност интерне ревизије, што 
подразумева да службом за интерну ревизију треба управљати и пратити њен рад на 
одговарајући начин и то са циљем: 
 

• да послови интерне ревизије испуњавају општу сврху и дужности које је 
одобрио руководилац организације; 

• да се ресурси интерне ревизије користе ефикасно и ефективно; и  
• да се послови ревизије се обављају у складу са Стандардима. 

 
Начелник службе за интерну ревизију треба ефикасно да управља  пословима 
интерне ревизије и побрине се да интерна ревизија „увећава вредност“ организације, 
што је разрађено у следећим подстандардима: 

 
Стандард 2010 – Планирање - начелник службе за интерну ревизију треба да утврди 
планове засноване на процени ризика са циљем да се испуне дужности интерне 
ревизије. Ови планови као минимум треба да укључују циљеве, распоред ревизија, 
кадровске планове и буџете, и извештаје о активностима. Годишњи план треба да 
буде флексибилан тако да на захтев руководства омогући обављање посебних 
ревизија/задатака у току године, те да се евентуално прилагоди измењеним 
околностима. 
 
Стандард 2020 – Саопштавање и одобравање - начелник службе за интерну 
ревизију планове активности и потребе за ресурсима подноси руководиоцу 
организације на преглед и одобравање, укључујући и све значајне прелазне промене. 
Поред тога, начелник службе за интерну ревизију руководиоцу организације треба 
јасно да предочи све импликације које могу имати ограничења у погледу ресурса. 
 
Стандард 2030 – Управљање ресурсима - начелник службе за интерну ревизију 
треба да установи програм за избор и усавршавање кадра запосленог у служби за 
интерну ревизију. Програм треба да обухвати описе послова, избор квалификованих и 
стручних појединаца, обуку, као и могућности за континуирано усавршавање, оцену 
успешности и савете везане за успешност рада и професионално усавршавање. 
 
Стандард 2040 - Политике и процедуре – начелник службе за интерну ревизију 
треба да припреми писане политике и процедуре у форми приручника и других 
докумената који ће ревизорима служити као смернице.  
 
Стандард 2050 - Координација – начелник службе за интерну ревизију треба да 
обавља координацију послова интерне и екстерне ревизије како би се избегло 
дуплирање посла и на најбољи начин обавили послови обе ревизије. 
 
Стандард 2060 - Подношење извештаја руководиоцу организације – начелник 
службе за интерну ревизију руководиоцу организације треба периодично да подноси 
извештаје везане за сврху, овлашћења, дужности и успешност интерне ревизије у 
односу на план. Извештаји треба да укључе и потенцијалне значајне ризике и питања 
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везана за контроле, корпоративно управљање, као и друга неопходна питања, 
односно питања која захтева руководилац организације.  

 
б) Стандард 2100 – Природа посла  

Интерна ревизија оцењује процес управљања ризицима, и системе контрола и 
управљања уопште, те доприноси њиховом побољшању, што је разрађено у 
следећим подстандардима: 
 
Стандард 2110 - Управљање ризицима – интерна ревизија организацији треба да 
помогне кроз идентификовање и оцену значајних изложености ризику, те кроз 
допринос побољшању процеса управљања ризицима и система контрола. 
 
Стандард 2120 – Контрола – служба за интерну ревизију организацији треба да 
помогне у одржавању ефективних контрола кроз оцењивање ефективности и 
ефикасности, као и подстицање сталног побољшавања. 
 
Стандард 2130 – Управљање – служба за интерну ревизију треба да допринесе 
процесу управљања у организацији кроз оцену и побољшавање процеса (1) 
утврђивања вредности и циљева и извештавања о њима, (2) праћење реализације 
циљева, (3) обезбеђивање одговорности, и (4) чување вредности. 

 
в) Стандард 2200 – Планирање ангажовања 

Интерни ревизори треба да припреме и архивирају план за сваки посао (ангажовање) 
који обављају, што је разрађено у следећим подстандардма: 

 
Стандард 2201 - Питања планирања – приликом планирања одређене активности 
интерни ревизори треба да узму у обзир следеће: 
 

• циљеве активности која је предмет ревизије, као и средства путем којих та 
активност контролише свој рад; 

• значајне ризике везане за активност, њене циљеве, ресурсе и операције, као и 
средства помоћу којих се потенцијални утицај ризика може задржати на 
прихватљивом нивоу;   

• адекватност и ефективност система за управљање ризицима и система 
контрола који постоје у оквиру активности у односу на релевантни оквир или 
модел контрола; 

• могућности за значајна побољшања система за управљање ризицима и 
система контрола у оквиру активности. 

 
Стандард 2210 - Циљеви ангажовања – треба утврдити циљеве за сваки посао, који 
ће узети у обзир процедуре везане за ризике, контроле и управљање у оквиру 
активности која је предмет ревизије. 
 
Стандард 2220 - Обим ангажовања – обим треба да буде довољан да испуни 
циљеве обављања посла.  
 
Стандард 2230 - Расподела ресурса за одређено ангажовање – интерни ревизори 
треба да утврде одговарајуће ресурсе помоћу којих ће остварити циљеве одређеног 
ангажовања (посла). Ревизори који ће радити на одређеном послу утврђују се на 
основу процене природе и сложености посла, временских ограничења и 
расположивих ресурса. 
 
Стандард 2240 - Програм рада за одређено ангажовање – интерни ревизори треба 
да припреме програме рада кроз које ће остварити циљеве посла. Програме рада 
треба архивирати. 
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г) Стандард 2300 – Обављање посла 
Интерни ревизори треба да идентификују, анализирају, оцене и евидентирају 
довољно података помоћу којих ће испунити циљеве посла. Овај стандард разрађен 
је у следећим подстандардима: 
 
Стандард 2310 - Идентификовање података – интерни ревизори треба да 
идентификују довољно поузданих, релевантних и корисних података који ће им 
омогућити испуњавање циљева посла који обављају. 
Стандард 2320 - Анализа и оцена – интерни ревизори закључке и резултате посла 
треба да базирају на одговарајућим анализама и оценама. 
Стандард 2330 - Евидентирање података – интерни ревизори треба да 
евидентирају релевантне податке којима ће поткрепити закључке и резултате 
обављеног посла. 
Стандард 2340 - Надзор над обављањем посла – обављање ревизијских послова 
треба да буде адекватно надгледано како би се осигурало остваривање циљева, 
квалитет, као и усавршавање кадра. 
 

д) Стандард 2400 – Подношење извештаја о резултатима 
Интерни ревизори треба да буду ажурни у подношењу извештаја о резултатима 
обављеног посла. Овај стандард је разрађен у следећим подстандардима: 
 
Стандард 2410 - Критеријуми извештавања – извештај треба да обухвати циљеве и 
обим посла, као и применљиве закључке, препоруке и план активности. 
 
Стандард 2420 - Квалитет извештавања – извештаји треба да буду тачни, 
објективни, јасни, концизни, конструктивни, потпуни и благовремени. 
 
Стандард 2421 - Грешке и пропусти – уколико коначни извештај садржи значајну 
грешку, односно пропуст, главни ревизор треба да поднесе кориговане информације 
свим појединцима којима је достављен првобитни извештај. 
 
Стандард 2430 - Обелодањивање непоштовања Стандарда током обављања 
посла – уколико непоштовање Стандарда утиче на конкретну ревизију, у извештају о 
резултатима треба да буде обелодањено следеће: 

 
• Стандарди који нису у потпуности испоштовани; 
• разлог(зи) неусаглашености; и  
• утицај неусаглашености на ревизију. 

 
Стандард 2440 - Дистрибуирање резултата – начелник службе за интерну ревизију 
дистрибуира резултате одређене ревизије или консултантског посла одговарајућим 
лицима. 

 
ђ) Стандард 2500 – Праћење напретка  

Начелник службе за интерну ревизију треба да успостави и одржава систем помоћу 
којег ће пратити шта се дешава након што су резултати саопштени руководству. 
Начелник службе за интерну ревизију треба да утврди „повратну“ процедуру за 
праћење којом ће се обезбедити да руководство ефикасно спроводи активности, 
односно да је руководство прихватило ризик да не предузме никакве активности. 

 
е) Стандард 2600 – Прихватање ризика од стране руководства 

Уколико начелник службе за интерну ревизију сматра да је више руководство 
прихватило степен „преосталог“ ризика који није прихватљив за организацију, о томе 
треба да разговара са руководиоцем организације.  
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1. УВОД 
 
Овај део Приручника за интерну ревизију пружа упутства за ревизију система, која 
представљају једну од основних метода коју примењује интерна ревизија у јавном сектору у 
Србији.  
 
Очекује да се сви запослени на пословима ревизије у потпуности упознају са процедурама 
наведеним у овом Приручнику, те да их примењују током свог рада. У неким случајевима ће 
можда бити неопходно да се ове процедуре прилагоде тако да одсликавају ситуацију у 
неком конкретном субјекту ревизије.  
 
Општи приступ ревизије  
 
Приликом обављања ревизије система сваки ревизор треба да води рачуна да ради у 
складу са професионалним одговорностима које су дефинисане у првом делу Приручника за 
интерну ревизију. Посебно је битно :  
 

(a) пажљиво планирати и обављати сваку ревизију,  одредити где да се усмере 
активности и алоцирају ресурси, узети у обзир ризике и њихов значај и водити рачуна 
да се свака ревизија прилагоди околностима одређеног субјекта ревизије, 

 
(б)  сваки елемент ревизије сагледати као део целине тј.  ниједан елемент не треба да 

буде изолован, а посао који се односе на један елемент треба да пружи- 
информације и за посао на другим елементима, 

 
(в) усвојити конструктиван и позитиван приступ ревизији, подржавајући и, тамо где је то 

одговарајуће, охрабрујући промене у пракси субјекта ревизије, вршити пажљив 
преглед и пружити независно мишљење и испуњавати професионалне и законске 
обавезе, 

 
(г) редовно и на одговарајући начин извештавати руководство о битним питањима која су 

се појавила током ревизије и дати одговарајуће препоруке за извршење корективних 
акција, и 

 
(д) обезбедити да је субјекат ревизије размотрио на одговарајући начин сва питања која 

су идентификована током ревизије и да је спровео одговарајуће акције.  
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2. РЕВИЗИЈА СИСТЕМА1 
 
Ревизија система састоји се из следећих етапа: 

 
 

 
 

                                                 
1 Овај преглед етапа је заснован на приступу интерне ревизије у Шкотској (Scottish Audit) 
 

2.1 
 
 
2.2 
 
 
 
2.3 
 
 
2.4. 
 
 
2.5. 
 
 
 
2.6. 
 
 
2.7. 
 
 
 

Трећи  
део 
Прируч

ника 

Припрема и планирање ревизије  

Утврђивање циљева контрола и очекиваних контрола  

Утврђивање и идентификовање система  

Тестирање контрола 

Доношење 
закључака 

Идентификовање интерних контрола  

Оцена контрола  

 

 Ревизорски 
извештај и 

акциони план 
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2.1. Припрема и планирање задатка ревизије  
 
Прелиминарни преглед 
 
У периоду од отприлике шест до осам недеља пре почетка саме ревизије организацији у 
којој се врши ревизије треба доставити формално обавештење да ће се вршити ревизија и 
да ће интерни ревизори извршити прелиминарни преглед унутар субјекта ревизије пре него 
што се одржи састанак којим ће ревизија бити и званично покренута. Сврха оваквог 
прелиминарног прегледа, односно утврђивања чињеница  је да пружи општу слику области 
која ће бити предмет ревизије. Поред тога, прелимарни преглед представља и основу за 
планирање ревизије, као и за утврђивање: 
 

• циљева ревизије; 
• обима ревизије и конкретних области на којима ће бити нагласак будући да се за њих 

везује велики ризик, да су од кључне важности за систем, и/или због тога што је већ 
познато да имају одређене слабости (нпр. систем зависи од компјутерске опреме која 
је стара и редовно се квари); 

• циљне датуме завршетка сваке етапе ревизије; и 
• ревизоре који ће радити на конкретној ревизији, као и ко ће бити задужен за 

надгледање ревизије и квалитет њеног рада. 
 
У организацијама у којима се ревизија врши први пут, неопходно је извршити процену ризика 
како би се утврдили системи који ће бити предмет ревизије и колико често ће бити 
прегледани.  
 
Кад су у питању организације у којима је ревизија вршена и раније, системи које треба 
прегледати утврђени су у годишњем плану ревизије. У том случају, у прелиминарном 
прегледу треба да буде јасно дефинисана ревизија система (или више система) на начин 
утврђен у годишњем плану рада ревизије, установљене границе тих система (где почињу, 
где се завршавају), као и сва преклапања са другим системима и другим планираним 
ревизијама. Тиме ће се обезбедити основа за припрему Задатака ревизије, укључујући и 
циљеве и обим ревизије, те њену покривеност, који се затим потврђују са руководиоцима 
задуженим за област која је предмет ревизије. 
 
Прелиминарни преглед може да укључи следеће: 
 

• преглед пословних и оперативних планова за  области које су предмет ревизије (где 
је то могуће); 

• преглед постојеће организационе структуре; 
• процену података о буџету и руководству (где је то могуће); 
• почетни разговори са руководством са циљем да се утврде њихови циљеви кад је у 

питању област која ће бити предмет ревизије; и 
• преглед релевантних закона, прописа, упутстава, итд.  

 
Важан део прелиминарног прегледа чини преглед извештаја ревизија спроведених у 
субјекту ревизије у претходном периоду. Ови извештаји пружају увид у ниво контроле који је 
постојао у време претходне ревизије, као и прилику да се утврди да ли је руководство 
применило утврђене препоруке. Исто тако, корисно је прегледати извештаје Државне 
ревизорске институције, Oдељења интерне контроле  и  Одељења за буџетску инспекцију.  
 
У овој фази је такође важно да се ревизори састану са руководиоцима надлежним за сектор 
које ће бити предмет ревизије и другим руководиоцима како би:  
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• размотрили циљеве које дати систем треба оствари; 
• размотрили релевантне пословне активности и стекли општи увид у значајне ризике 

које те активности носе; 
• стекли општи увид у дужности, одговорности и линије извештавања међу запосленим; 
• размотрили потенцијалне проблеме, односно области које би запослени желели да 

ревизија прегледа; 
• усагласили обим ревизије и циљеве контрола који ће бити дефинисани планом 

ревизије; 
• договорили оквирно време трајања ревизије и циљне датуме завршетка; 
• објаснили процес извештавања током ревизије, односно прелазни извештај, нацрт  

извештаја и коначни извештај; и 
• утврдили општу стратегију управљања ризицима која је усвојена у областима које су 

предмет ревизије. 
 
Након што се све ово утврди, потребно је припремити план ревизије. Овај план наводи обим, 
приступ и временски оквир ревизије. У наставку је приказан модел који илуструје податке 
које треба укључити у план ревизије. 
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ПЛАН РЕВИЗИЈЕ Радни документ бр ……….. 
 
 
План ревизије реф. бр.:   

Ревизор(и):  

Министарство/организација:   

Предмет ревизије:  

Кључни циљеви пословне активности/система:  

Опште информације:  

Налази претходних ревизија:  

Кључни контакти:  

Циљеви ревизије:  

Обим ревизије:  

Приоритети/потенцијални проблеми:  

Приступ и технике:  

Примедбе:  

  

Планирани временски оквир активности 
(по кључним етапама): 
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Анекс 1 
 
ПЛАН РЕВИЗИЈЕ Радни документ бр ……….. 
 

План ревизије реф. бр.: (унети број из годишњег плана ревизије Одељења за интерну 
ревизију)  

Ревизор(и): (навести чланове ревизијског тима, нпр. Петар Петровић)  

Министарство/организација: (нпр. Министарство културе)  

Предмет ревизије: (економска класификација/конто; нпр. раздео 19 Министарство 
културе, позиција 424 Специјализоване услуге)  

Кључни циљеви пословне активности/система: (навести опште циљеве које 
субјект ревизије жели постићи кроз појединачне годишње планове/пројекте) 
 
(нпр. подршка најквалитетнијим пројектима у свим областима савременог културног 
стваралаштва са целе територије Републике, свих народа и етничких мањина које ту 
живе) 

 

Опште информације: (навести званичне и незваничне информације које вам могу бити 
од користи у ревизији) 
 
(нпр. на позицији 424 Специјализоване услуге опредељено је 1.000.000 динара за подршку 
филмској продукцији. Проверити начин доделе средстава за филмску продукцију са 
акцентом на домаћој продукцији) 

 

Налази претходних ревизија: (навести најзначајније препоруке претходне ревизије) 
 
(нпр. поступак доделе средстава за филмску продукцију треба да буде транспарентнији 
и праведнији тако што ће се ……….) 

 

Кључни контакти: (навести руководиоце сектора, односно начелника одељања (2 или 
3 особе) 
(нпр. помоћник министра за економско финансијске послове) 

 

Циљеви ревизије: (Проценити системе за управљање и контролисање 
специјализованих услуга)  

Обим ревизије: (нпр. ревизија ће обухватити рад у Сектору за заштиту културне 
баштине, Сектору за савремено стваралаштво и Сектору за економско финансијско 
пословање. Уколико је неопходно, тим ће посетити и два до три индиректна корисника 
буџетских средстава) 

 

Приоритети/потенцијални проблеми: (навести приоритете у поступку ревизије) 
(нпр. стратешки приступ процесу планирања активности и пројеката, управљање 
пројектима, координација у финансирању пројеката и програма) 

 

Приступ и технике: (наведите баш приступ) 
(нпр. ревизија система) 

 

Примедбе: (наведите све податке које сматрате важним и корисним за ревизију) 
нпр. директор Филмског центра је поднео оставку   
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Планирани временски оквир активности (по кључним етапама):  

1.  Увод 28-30. новембар 2005.  
2. Утврђивање и снимање система 01-14. децембар 2005.  
3. Утврђивање циљева контрола  15-20. децембар 2005. 
4. Идентификовање ризика   
5. Оцена контрола у односу на ризике  
6. Тестирање контрола  21-28. децембар 2005. 
7. Доношење закључака  10-14. јануар 2006. 
8. Извештај о ревизији  16-27. јануар 2006.  
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Састанак за покретање ревизије  
 
Формални почетак ревизије означава састанак за покретање ревизије, који треба да се 
одржи између функционера који руководи субјектом ревизије и начелника Одељења за 
интерну ревизију, који ће бити у пратњи руководиоца тима/ревизора који ће обавити 
ревизију. Сврха овог састанка је да се: 
 

• ревизијски тим представи руководству организације/службе; 
• назначи сврха ревизије и пружи кратак преглед методологије која ће се користити – 

уколико је то прва ревизија организације/службе, онда је неопходно дати детаљније 
објашњење приступа; 

• руководству пружи прилика да предложи конкретне области за које сматра да треба 
да буду испитане; 

• размотри став интерне ревизије у погледу могућих приоритета ревизије; 
• објасни да ће интерна ревизија обавештавати руководство о напретку ревизије, као и 

да је помоћ руководства добро дошла током целе ревизије. 
 
Одређена упутства о томе како треба водити први састанак са руководством дата су у 
трећем делу овог Приручника.   
 
Као доказ о току састанка са руководством требало би припремити Записник са састанка 
(укратко, по основним тачкама) и приложити га у текући ревизијски досије.  
 
Ако постоји могућност, Овлашћење за ревизију/Задатке ревизије руководству треба 
доставити након састанка, док нацрт треба понети на састанак као основу за дискусију.  
  
2.2. Циљеви контрола и очекиване контроле   
 
У другој етапи поступка ревизије, ревизори треба да стекну разумевање система који је 
предмет ревизије, и то кроз разговоре са релевантним службеницима субјекта ревизије.  
 
Пре самог снимањa/документовањa система, треба утврдити циљеве контрола и очекиване 
контроле. Обрасци/документи у којима су утврђени циљеви контрола и очекиване контроле 
за неке од уобичајених система садржани су у четвртом делу Приручника за ревизију.  
 
Интерни ревизори свакако подржавају контроле, али контроле треба да имају и одређену 
сврху, односно да обезбеде остваривање циљева датог система или процедуре. Контроле 
су потребне само да ризике везане за остваривање циљева свеле на прихватљив ниво. 
Према томе, постоје и околности у којима интерни ревизори могу предложити уклањање 
одређених контрола уколико оне, на пример, не умањују значајне ризике.  
 
Приступ заснован на ревизији система оријентисан је на циљеве система, односно на то да 
ли постојеће контроле руководству пружају довољан ниво сигурности да ће циљеви система 
бити постигнути, као и да ли систем интерних контрола вероватноћу да ће ствари кренути 
лоше (односно да неће исправно функционисати), своди на прихватљив ниво. Пре почетка 
ревизије интерним ревизорима морају бити јасни релевантни циљеви организације и 
руководства.  
 
Циљеви система  
 
Најпре треба идентификовати циљеве система. При утврђивању циљева система треба 
имати на уму да у сваком систему постоји одређена хијерархија циљева, почев од оних које 
утврђује више руководство до оних које утврђују запослени укључени у детаљне операције у 
оквиру система.  
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На пример, циљеви које је руководство утврдило за систем набавке могу укључити: 
 

• обезбедити усаглашеност са законима и прописима Србије, као и захтевима ЕУ, 
приликом додељивања уговора о набавци; 

• у наредне три године, остварити уштеде у поступцима набавке за 5% сваке године; 
• побољшати ефикасност постојећег система за одобравање трошкова; и 
• смањити број нереализованих приспелих фактура. 

 
Овакви циљеви система могу бити званични и утврђени у писаној форми, или се пак могу 
базирати на неформалном, недокументованом договору са вишим руководством.  
 
Циљеви утврђени на оперативном нивоу често се разликују у детаљности, и конкретнији су 
кад су у питању запослени на нижим положајима у организацији. На пример, начелник 
одељења за набавку може утврдити циљ „да се обезбеди да се сви поступци набавке воде у 
складу са Законом о јавним набавкама“. Запослени у оквиру овог одељења могу пак имати 
конкретније циљеве, као на пример: „обезбедити прибављање најмање три понуде“ или 
„обезбедити да се достављене понуде не отварају пре утврђеног датума“.   
  
Циљеви контрола  
  
Схватање циљева система омогућиће ревизору да лакше утврди шта треба да буду циљеви 
контрола. Циљеви контрола које ревизор одреди треба да буду у складу са циљевима 
руководства организације, и о њима треба разговарати са руководством и договорити их пре 
почетка оцене контрола. 
 
Циљеви контрола треба да се односе на посебне карактеристике система и начин на који се 
активности унутар система спроводе са циљем да се испуне циљеви система. Циљеви 
такође треба да буду конкретни и да представљају сврху контроле, а не саму контролу. На 
пример: 
 

• у систему набавке, један од циљева контроле може бити следећи: „обезбедити да се 
плаћају само фактуре за робу или услуге које су примљене“; 

• у систему плата, циљ контроле могао би да буде: „обезбедити да се плаћају само 
законски запослена лица у организацији“; и 

• у ревизији безбедносног система, циљ контроле може да буде: „обезбедити да је улаз 
у зграду дозвољен само акредитованом особљу и посетиоцима“. 

 
Утврђивање циљева контрола  
 
Циљеви контрола образују оквир у  свакој  ревизији система и треба  детаљно да представе 
различите аспекте циљева које одређени систем треба да оствари. Циљеви контрола 
идентификују специфичне циљеве на основу којих ревизори оцењују постојеће контроле. 
Циљеви контрола треба да буду довољно конкретни да би омогућили овакву оцену. Треба 
избегавати генерализације циљева контроле, као што је нпр. циљ „обезбедити да су службе 
за подршку адекватне“.  
 
Коришћење законских одредби (чланова закона) приликом дефинисања очекиваних 
контрола је од кључног значаја за циљеве контрола будући да оне представљају меру 
усаглашености која се мора применити да би се испоштовали закони. Разматрање 
релевантних закона и прописа може бити добра основа за идентификовање циљева 
контроле мада у обзир треба узети и  природу ризика и контролно окружење.  
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Користан начин за утврђивање циљева контрола може бити анализа организационе 
структуре области која је предмет ревизије, што укључује следеће: 
 

• идентификовање основних активности; 
• утврђивање циљева руководства у погледу сваке од тих активности; и  
• дефинисање циљева контрола које омогућују да се остваривање циљева руководства 

у погледу основних активности.  
 
Може бити корисно да ревизор ради на основу једног циља контроле за сваку активност, 
мада ово правило не треба користити у свакој прилици. 
 
На пример, кад је у питању набавка, основна одељења могу бити следећа: одељење које 
подноси захтев за набавку роба, услуга или радова, одељење за набавку/уговоре, одељење 
задужено за пријем роба или услуга, и одељење за рачуноводство 
 
За свако од ових одељења могу се утврдити активности које обављају у поступку набавке, 
што ће помоћи при одређивању циљева контрола. Код поступка набавке на пример: 

 
• одељење које подноси захтев за робу, услуге или радове биће задужено за 

припрему захтева за издавање наруџбенице, и (у многим случајевима), пријем робе, 
услуга или радова; могући циљ контроле би био: “обезбедити да се сви захтеви за 
издавање наруџбенице припремају исправно и благовремено“; 

 
• одељење за набавку/уговоре радиће на: обради поднетих захтева за набавку; 

спровођењу поступка набавке; расписивању јавних позива и закључивању уговора; 
одржавању базе података о добављачима, итд.; могући циљ контроле би био: 
„обезбедити да су све набавке спроведене на основу одобрених захтева за издавање 
наруџбенице и у складу са утврђеним процедурама“; и 

 
• одељење за рачуноводство на основу примљених фактура и пропратне 

документације припрема и оверава захтеве за плаћање, доставља захтеве за 
плаћање Управи за трезор, води помоћне књиге и евиденције о извршеним 
плаћањима; могући циљ контроле је: „обезбедити да се плаћају само фактуре за 
примљену робу или услуге, у складу са условима наведеним у наруџбеници“. 

 
Други приступ који можете применити у дефинисању свеобухватних циљева контрола јесте 
да размотрите следеће области контроле: 
 

• Да ли је систем адекватно планиран? 
• Да ли су операције адекватно контролисане и надгледане?  
• Да ли се врши периодична провера система?  
• Да ли се обезбеђују одговарајуће информације везане за управљање системом?  

 
Интерни ревизори треба да обезбеде да се руководилац одговоран за систем који је 
предмет ревизије слаже са циљевима система и циљевима контрола које је установила 
интерна ревизија.  
 
Очекиване контроле  
 
Очекиване контроле се дефинишу за сваки систем како би се ревизорима пружиле смернице 
у погледу природе контрола које треба да траже у процесу идентификовања постојећих 
контрола у систему. Сврха очекиваних контрола (видети четврти део Приручника за 
ревизију) је да помогну при оцени постојећих контрола које су идентификоване током 
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ревизије. Веома је важно  да се очекиване контроле ревидирају како би се потврдило да су 
одговарајуће. Стандардне очекиване контроле нису увек релевантне и морају бити 
прилагођене одређеном систему који је предмет ревизије.  
 
У случају да се не идентификују кључне очекиване контроле, постоји опасност да ће се 
интерни ревизори током ревизије концентрисати само на постојеће контроле у датом 
систему, те да неће успети да идентификују контроле које недостају. Идентификација 
очекиваних контрола треба да омогући ефикасно коришћење времена током ревизије, 
концентришући се само на кључне контролне аспекте у систему који је предмет ревизије. 
Иако може постојати и много других контрола, очекиване контроле су најважније и 
неопходне да би се постигли циљеви контрола, те да би се адекватно управљало свим 
значајнијим ризицима. Ревизија треба да се концентрише на процену адекватности и 
поузданости кључних контрола. 
 
2.3. Утврђивање и снимање система  
 
Сврха  
 
Основни разлози за описивање система: 
 

• да ревизор потврди своје схватање система; 
• да се утврди повезаност/преклапања међу системима; 
• да се утврди како се систем уклапа у организацију;  
• да се обезбеди основа за процену мере у којој интерне контроле спречавају, односно 

детектују и исправљају грешке.   
 
Опис система представља основу ревизорових одлука, закључака и препорука. Такође 
треба да пружи добру основу за оцену предности и слабости интерне контроле. Треба 
искључити све што није битно за ревизију јер снимање система одузима пуно времена. 
 
Ревизор треба да се определи за најадекватнију технику или комбинацију техника за 
снимање система, узимајући у обзир природу и сложеност система, циљеве ревизије и све 
претходно обављене послове ревизије. 
 
Извори података   
 
Извори података могу укључити: 
 

• списе и документа ранијих ревизија;  
• правилнике и процедуралне приручнике који се користе у организацији; 
• разговоре и неформалне дискусије са руководиоцима и запосленима (детаљна 

упутства о техникама вођења разговора налазе се у трећем делу Приручника за 
ревизију); 

• посматрање физичког окружења и метода који се користе у раду, што је нарочито 
корисно ако након одређеног догађаја не постоје физички докази да се нешто десило; 
запамтите да присуство ревизора може да утиче на понашање запослених, те да 
пракса коју сте посматрали не мора да буде она коју они уобичајено примењују; 
поред тога, може бити тешко поткрепити је доказима. 

• документа и  евиденције које се користе у систему;  
• извештаје које припрема Одељење за интерну контролу; 
• све остале извештаје који се односе на област која је предмет ревизије; 
• податке о руководству (буџет или други извештаји, нпр. извештају који показују 

резултате, број обрађених трансакција, ток готовине, ревидиране планове). 
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Обим описа система  
 
Опис система треба да буде довољно детаљан да кориснику и лицу које врши надзор 
ревизије, буде јасно како систем функционише и како се остварује интерна контрола. У 
зависности од циљева ревизије, у неким случајевима ће можда бити неопходно да се 
изврши снимање комплетног система, а у другим ће можда бити неопходно снимити кључне 
делове система. 
 
При снимању система важно је:   
 

• забележити како систем заиста функционише;  
• утврдити и забележити све врсте процедура и трансакција које обухвата систем који 

је предмет ревизије (укључујући и изузетке, као што су државни празници, периоди 
годишњих одмора, необично радно време);  

• пажљиво тражити контроле – оне можда нису увек јасно наведене; 
• забележити само оне елементе система који су битни за ревизорске оцене; 
• копирати само битна документа; непотребно копирање документације може бити 

узалудно и може отежати прегледање ревизијског материјала; и 
• имајте на уму да опис система који постоји у документацији може бити застарео и 

непотпун. 
 
Поступак снимања система  
 
С обзиром на природу и сложеност система, циљеве ревизије и све претходне ревизије, 
ревизор треба да спроведе следеће активности: 

 
4. Извршити проверу применом тестова „ход-кроз систем“ (видети у наставку) како 

би се потврдило да систем функционише на описан начин. При тестирању треба 
укључити и ручне и компјутерске системе, 

5. Допунити  графикон или наративни преглед у складу са резултатима тестирања, 
6. Повезати копије докумената и извештаја унакрсно са графиконом.  

 
• утврдити преглед/скицу система, на основу које ћете одлучити да ли да систем 

документујете у наративној форми или путем графикона (flowchart), као и који су 
основни подсистеми које би било добро посебно описати; 

• на основу разговора са запосленима у одељењу сачинити детаљан опис система и 
обележја интерних контрола, који треба да садржи: 

� евиденцију процеса и поступака који се извршавају, као и лица која која их 
извршавају; 

� евиденцију свих измена у процедурама кад су у питању различите врсте или 
групе трансакција (преузимање обавезе, усаглашавање основице за плате, 
припрема уговора – нпр. трансакције велике вредности); 

� евиденцију прописа којима су регулисане паузе за ручак, одмори, односно, кад 
су у питању значајније трансакције, период кад се обично обавља највећи број 
трансакција; 

� копије свих докумената који се користе у процесу; и 
� копије свих компјутерских извештаја који су саставни део система, (нпр. платни 

списак који задржи имена запослених; листа свих захтева за плаћање, 
регистар свих основних средстава)  уз назначену сврху и начин на који се 
наведени извештаји користе; 
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• приказати утврђене системе путем графикона или у наративној форми; ако је то 
могуће, тако приказане системе упоредити са интерним процедуралним 
приручницима; 

• извршити „ход кроз систем“ тестове (видети у наставку) како би се потврдило да 
систем функционише на описан начин (при тестирању треба укључити и мануелне и 
компјутерске системе); 

• завршити израду графикона или наративног прегледа; и 
• унакрсно повезати (упутити) копије докумената и извештаја са графиконом; бланко 

примерке свих важнијих докумената треба чувати у делу 6 Сталног ревизијског 
досијеа – Узорци докумената.    

 
Приликом припреме документације, ревизор треба да има на уму документација треба да 
буде ограничена само на оно што је потребно да се идентификују и забележе интерне 
контроле. 
 
Уколико одређени документи, значајнији извештаји и резимеи пружају адекватна 
објашњења, њихове копије могу се приложити у ревизијску евиденцију. Евиденција везана за 
систем треба да указује и на изворе података, нпр. приручнике, разговоре. 
 
Технике за приказивање система 
 
Ревизор треба да се определи за најприкладнију технику за приказивање система, 
наративни опис или графикон, или за комбинацију једне и друге технике. 
 
1. Наративни опис 
 
Наративни опис омогућава ревизору да прикаже комплетну и детаљну слику система и 
треба да обухвати: 

• циљеве система; 
• везе унутар самог система и повезаност/преклапања са другим системима; 
• окружење у коме систем функционише; 
• расподелу овлашћења и одговорности; 
• све кључне контроле и системске процесе; 
• изузетне ситуације или случајеве који се морају решавати у оквиру система (нпр. 

одређена плаћања или преузимања обавеза велике вредности морају да буду 
одобрена од стране највиших руководилаца, док сва остала одобравају 
начелници/руководиоци сектора или одељења); и 

• ad hoc контроле, као што су прегледи руководства. 
 
Наративни опис може укључити и детаљне описе тока докумената кроз систем , али у неким 
случајевима се они боље бележе путем графикона (видети у наставку). 
 
Наративни описи могу се зарад практичности поделити на: 

• кратак преглед система; и  
• посебне детаљне описе основних делова система.   

 
Наслови одељака или поглавља треба да буду организовани у логичном редоследу, тако да 
омогућују јасан приказ система, убрзавају поступак ажурирања описаних активности и 
олакшавају упућивање на њих. Кад год је то могуће, треба забележити извор података и 
имена и позиције лица са којима су вођени разговори. Наративни опис треба да буде 
забележен у документу Опис система који следи.   
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Пример наративног описа 
 
Образац за наративне описе система: 
 
Опис система  

Планирање буџета – ревизија (x) 

Припремио ...                            датум:  

Активност бр. Опис активности 

1. 
Министарство финансија – Одељење за јавне финансије и припрему буџета доставља 
свим директним корисницима буџетских средстава Меморандум о економској и 
фискалној политици и Упутство за припрему финансијских планова. 

2. 
Руководство министарства на састанку опредељује обим средстава за текуће 
активности по установи културе у складу са смерницама Министарства финансија. 

3. 
Запослени у групи за економско финансијске послове припремају прерађено Упутства 
за припрему финансијских планова у складу са Упутством Министарства финансија. 

4. Министар потписује и одобрава упутство које се доставља свим установама.  

5. Установе културе подносе своје предлоге финансијских планова.  

6. 
На основу приспелих финансијских планова установа културе група у економско 
финансијске послове врши консолидацију финансијских планова. 

7. Министар потписује и одобрава Предлог финансијског плана. 

 Итд. 
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2. Графикони (Flowcharts) 
 
Приказивање помоћу графикона је дијаграмски метод који бележи и описује систем 
истовремено приказујући ток документације или информација, као и контроле које постоје у 
систему. Графикони могу бити од помоћи приликом: 

• стицања опште слике о систему; 
• схватања циљева субјекта ревизије; 
• утврђивања расподеле дужности; 
• надзора ревизије, када одговорно лице утврђује делове система који нису обухваћени 

ревизорским тестовима. 
 
Графикони се састоје од симбола (сваки од њих има специфично значење), кратког 
објашњења и линија за повезивање. Дужина објашњења првенствено зависи од сложености 
процеса, као и од тога ко ће користити графикон.  
 
У наставку су стандардни симболи које треба да усвоји интерна ревизија. Могућност израде 
графикона постоји у програму Microsoft Excel, као и у низу других софтверских пакета.  
 
Симболи који се најчешће користе у изради графикона 
 
Симбол – ручни/компјутерски Опис 
 

Почетна или крајња тачка графикона. 
 

 
Процес или операција. Ово може да укључи и 
контролу, нпр. потписивање документа, провера 
садржаја документа.   

 

Документ- нпр. уговор, наруџбеница, фактура, 
захтев за преузимање обавезе,одсечак.   

 
Више примерака документа – у случају да 
документ има више копија. Број сваке копије 
треба назначити у горњем десном углу – 1, 2, 3 
итд. 

 
Одлука- да/не; одобрити/одбити; или 
алтернативе (ако А уради то,  ако Б уради 
нешто друго). 

 Веза - нпр. са неком другом тачком унутар 
графикона на истој страници или на другој 
страници у истом графикону; са тачком у другом 
графикону; одговарајућу идентификациону 
ознаку (слово, број) треба унети у центар 
симбола.    
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Симбол – ручни/компјутерски Опис 
 

Ручна операција- нпр. бројање новца; 
припрема, ручно попуњена потврда о пријему 
новца; провера/попис основних средстава итд.  
 

 
Извлачење податка/информације из документа 
или неког другог извора. 
 

 

Спајање више докумената у један. 
 

 

Средити документ или потребне документе.  

 

Сортирати документе - за даљу обраду, 
фајлирање итд. 

 
Припрема документа, извештаја, захтев за 
набавку, фактура за остале трошкове набавке. 
 

Симбол – компјутерски систем Опис  

 

Ручни унос у компјутерски систем - путем 
тастатуре или на неки други начин. 

 

Компјутерски унос или избацивање. 
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Снимити/обрадити податке на магнетном диску. 
 

 
Снимити/обрадити податке на компјутерској 
траци.  

 
 
Могуће је користити графиконе са неколико различитих нивоа у зависности од тога колико су 
детаљни; број нивоа одговара сложености представљеног система и/или процедура. Број 
нивоа у графикону треба да буде одговарајући тако да јасно и прецизно представља 
појединачне делове и њихове одговарајуће сложене везе. Правило је да је у хијерархији 
графикона, на врху систем као целина. Сваки следећи ниво детаљније представља један 
или више делова који су представљени у претходном нивоу.  
 
Постоје два основна типа графикона:  
 

1. Хоризонтални графикони (графикони система) који описују хоризонталну расподелу 
дужности (одељења, позиције) уз коришћење колона; и 

 
2. Вертикални графикони који представљају ток трансакција од прве до последње (од 

почетка до краја). 
 
Током ревизије, потребно је да одлучите који тип графикона ће бити најприкладнији за 
приказ система. 
 
Пример хоризонталног графикона 
 
Графикон треба да буде подељен на одређени број колона, како је приказано у дијаграму 
који следи. Прва колона резервисана је за кратак опис сваке операције, док друге колоне 
треба да садрже звања појединаца или називе одељења/служби укључених у дату 
процедуру (видети образац даље у тексту). Програм Microsoft Excel обезбеђује могућност 
израде графикона, и препоручује се у циљу брже припреме и лакшег кориговања.   
 
Ако желите да припремите графикон ручно, можете користити папир формата А3 и покушати 
да ограничите број колона највише на пет или шест како би графикон био прегледнији и 
лакши за употребу.     
 



 20 

 
Радни документ бр. ... 
 
Пример хоризонталног графикона  
 

Систем набавке – ревизија (x) _______________________________________________________ Припремио: _____________ 
Датум:        ______________ 

Операција 
бр. Опис сваке операције Одељење  које захтева 

робу или услуге Одељење за набавку Одељење које прима 
робу или услуге 

Одељење за плаћање 
фактура 
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Пример вертикалног графикона 
 

Број активности Детаљи о активности 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 
 

7. 

 

 
 

Меморандум и Упутство 
за припрему фин.планова 

Састанак руководства 
Министарства 

Припрема прерађеног 
Упутства за припрему 
фин.планова Установе 

културе 

Министар 
одобрава 
Упутство 

35 
1 

Финансијски план 
Установа културе 

Консолидација фин.планова 
Установа културе 

Министар 
одобрава 
Предлог 

фин.плана 
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При припреми графикона запамтите следеће: 
 

• графикони се осмишљавају првенствено да би приказали ток документације, а не 
саме операције – друге операције се могу објаснити путем кратких напомена у 
посебној колони графикона, уколико је то потребно; 

• како бисте у истом графикону избегли мешање „редовних“ процеса и оних изузетних 
(две или три трансакције по периоду), припремите одвојене дијаграме за редовне и 
изузетан(е) процес(е); 

• размотрите да ли је боље припремити један графикон за цео систем или више 
основних графикона који показују главне токове у систему/системима, који ће бити 
допуњени наративним описом где је то неопходно;  

• прикажите стварни систем; у врло ретким ситуацијама ће можда бити неопходно да 
забележите „званични“ систем, и у тим случајевима на графиконима мора бити јасно 
назначено да ли показују званични или стварни систем; 

• крајњи производ не треба да буде ремек дело – зато не трошите време покушавајући 
да га учините савршеним; 

• сваки графикон треба да има наслов, датум припреме и датуме свих његових измена, 
као и име лица која га је припремило; 

• побрините се да је обрада свих докумената (и сваке копије сваког документа) 
комплетно приказана на графикону; и 

• пажљиво размислите пре припреме графикона; запитајте се да ли је заиста 
неопходан или ће наративни опис бити потпуно ефективан и одузети мање времена. 

 
Предности и недостаци графикона 
 
Предности приказивања система путем графикона су следеће: 

• информације се једноставно преносе и апсорбују; 
• графикони наглашавају везу између различитих делова система; 
• ревизор може да види целокупан ток документације, те се потенцијалне сметње могу 

лако идентификовати; 
• графикони представљају конзистентан  метод снимања; 
• ревизору мора бити  јасан  ток информација како би могао да изради графикон једног 

комплексног система; 
• унакрсно упућивање на системе је једноставније. (нпр. могуће је видети везе и 

преклапања између система или појединих делова тих система). 
 
Недостаци приказивања система путем графикона су следећи: 

• одузимају доста времена; 
• графикони су ограничени по обиму и можда не могу идентификовати управљачке и 

организационе контроле (нпр. начин на који су активности расподељене између 
различитих одељења/група или начин расподеле одговорности); 

• технике и методе коришћења симбола треба да се уче и вежбају  
• њихова припрема може захтевати више времена него наративни опис;  
• брзо застаревају – ако се систем често мења неопходно је ажурирати графиконе што 

захтева доста времена, наративни опис може бити економичнији; 
• комплексни графикони могу пре да збуне, него да појасне ствари;  
• ревизорима је обично потребна обука и искуство пре него што постану вешти у 

припреми графикона. 
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Често је корисно употребити комбинацију наративних описа и графикона, где се графикони 
користе за описивање комплекснијих делова система. Уколико се користе и графикони, онда 
треба да постоји унакрсна повезаност између наративних описа и графикона. 
 
Остала питања за разматрање 
 
Организациона схема 
 
Треба забележити организациону структуру система који је предмет ревизије. Овде може 
бити довољна и копија постојеће организационе схеме уколико је тачна и ажурирана.  
 
Тачна и ажурирана организациона схема приказује детаље информационог ланца (размене 
информација), линије извештавања и одговорности запослених, а корисна је и у 
идентификовању запослених и при доношењу одлуке где треба извршити ревизорско 
тестирање. Треба забележити и датум припреме ове схеме.  
 
Схема може да садржи следеће: 

• главне секторе/одељења, уз опис активности из њихове надлежности; 
• звања, степен стручне спреме и имена запослених заједно са њиховим 

одговорностима; 
• остале линије извештавања (извештаји који се припремају за употребу ван 

организације, нпр. извештаји који се достављају Министарству финансија.  
 
Минимални садржај документације о систему 
 
Постоје одређене ставке које морају бити садржане у документацији о систему без обзира 
која се техника користи за документовање процедура у неком систему и то: 
 

• примери докумената, уз опис њихове сврхе и коришћења; ови документи и извештаји 
треба да буду архивирани по редоследу по којем се користе у систему, уз унакрсно 
упућивање на наративни опис или графикон; 

• примери извештаја, било да су припремљени компјутерски или ручно, уз опис њихове 
сврхе и коришћења; 

• детаљи у вези са бројем трансакција које пролазе кроз систем (приказ укупног броја); 
они су битни за потпуно разумевање контекста система у односу на све активности 
посматране организационе целине; због тога је неопходно сумирати податке као што 
су: 

� број трансакција (нпр. број закључених уговора); 
� вредност трансакција;  
� сезонске флуктуације; 

• форме/обрасци које се користе за оцењивање система. 
 
За ревизора може бити од користи и број запослених или анализа трансакција према 
вредности или старости, јер уколико је нека слабост наглашена, то онда олакшава оцену 
ризика. 
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Провера исправности приказаног система 
 
Важно је да систем буде тачно снимљен будући да он представља основу за оцену интерних 
контрола, као и за доношење одлуке о програму ревизијских тестова. 
 
Провера применом теста „ход кроз систем“  
 
При спровођењу „ход кроз систем“ тестова, ревизор првенствено тражи доказе о постојању 
контрола. То може да укључи испитивање мањег броја различитих трансакција у свакој фази 
процеса, или праћење једне трансакције од почетка до краја. Циљ ове врсте тестирања је да 
се обезбеди да систем функционише на начин који је описан у наративном делу или 
графикону система, као и да се потврди да у свакој фази постоје контроле.   
 
Обично се трансакције прате од почетка до краја (финална обрада) – што је познато и као 
“од извора ка ушћу”. Међутим, некад је прикладније и практичније почети од краја обраде.  
Важно је размотрити документа која пролазе кроз подсистеме (нпр. плаћање за 
прековремени рад у систему плата), пажљиво проучити сваки предмет и запитати се зашто 
се и где они чувају. 
 
Провера система са руководством 
 
Често је добро да о вашем схватању система разговарате са руководством, те да од њих 
добијете потврду да је систем добро снимљен. Тиме ћете избећи непотребне расправе у 
каснијим фазама ревизије. У неким случајевима може бити прикладно и да руководиоца 
питате да се у писаној форми сложи са вашим приказом система. 
 
Усаглашавање приказа система са резултатима провере „ход кроз систем“ 
 
Након извршене провере исправности приказаног система ревизор се може суочити са 
разликама које могу настати из следећих разлога: 
 

• приказ система који сте припремили је погрешан, или 
• приказ  система је исправан, али систем не функционише адекватно. 

 
Уколико постоји нека разлика, или су утврђени неки подаци који нису у складу са 
графиконом, треба да се вратите на оригинални извор(е) информација пре него што кренете 
даље да радите. Ово је важно јер ако се промени приказ система, онда се можда морају 
променити и путеви „хода кроз систем“. 
 
Уколико је разлика резултат неуспеха (пада) система, онда је потребно да само забележите 
ову чињеницу у ваша радна документа. Овај податак треба узети у обзир при оцени 
интерних контрола. 
 
2.4. Идентификовање интерних контрола  
 
Након што је ревизор утврдио како систем функционише, потребно је да идентификује 
постојеће контроле које се односе на тај систем. Постојеће контроле треба да буду јасно 
наведене у опису система који сте припремили. 
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У наставку је један једноставан, али ефективан начин разматрања категорија контрола: 
 
• подела дужности: функције везане за одобравање трансакција, евидентирање 

трансакција, чување релевантних средстава, које треба да обављају различити 
службеници;  

 
• организација: треба да постоји јасна организациона схема и сви запослени треба да 

имају ажуриране описе послова са јасно наведеним дужностима; 
 
• ауторизација и одобравање: одговарајући службеници треба формално да одобре 

све трансакције и одлуке; 
 
• физичке контроле: неопходне одговарајуће контроле приступа канцеларијама, 

имовини, контрола коришћења канцеларијског материјала и компјутерских система; 
 
• надзор: адекватан надзор свих запослених и активности који обавља лице које 

разуме процесе и може детектовати одступања од прихваћене праксе; 
 
• кадровске контроле: адекватна контрола именовања/ангажовања службеника; сви 

запослени треба да прођу кроз одговарајућу обуку за своје радно место, а њихов рад 
треба да буде редовно оцењиван; 

 
• математичке и рачуноводствене контроле: провера/поновна провера послова које 

су обавили други службеници; провера износа у наруџбеницама, фактура, платног 
списка, итд.; усаглашавање банковне и рачуноводствене евиденције; контролни 
рачуни; и 

 
• управљачке контроле: припрема одговарајућих финансијских и оперативних 

података за руководство; коришћење извештаја о одступањима; критички преглед и 
испитивање које врши руководство. 

 
Поменуте категорије могу се базирати и на ризицима, што је приказано у следећој 
табели:  
 

Врста контроле Ризик 

Подела дужности 
Ризик да је једно лице у потпуности одговорно за све фазе 
одређеног процеса. 

Организациона 
Ризик да одређена дужност буде додељена неадекватном 
нивоу. 

Одобравање 
Ризик од неовлашћених и неважећих уноса података у 
систем. 

Физичка 
Ризик од губитка или штете везане за  материјална 
средства организације. 

Надзор 
Ризик да се запослени не придржавају одговарајућих 
процедура. 

Кадровска 
Ризик да ће се запослити или именовати службеници који 
немају релевантно искуство и знање за обављање својих 
дужности. 

Математичка и 
рачуноводствена 

Ризик од рачуноводствених грешака, нпр. погрешно 
шифровање и пропусти. 

управљачка 
Ризик од кумулативних грешака или неуобичајених 
трансакција које нису откриле друге контроле. 
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Бележење контрола  
 
Целокупан рад интерне ревизије треба да буде документован и да буде довољан да подржи 
закључке о адекватности и поузданости интерних контрола. Идентификоване постојеће 
контроле треба да буду забележене у другој колони радног документа Преглед контрола. 
Уколико се постојећа контрола  слаже са очекиваном контролом довољно је да се 
једноставно констатује да се постојећа контрола  подудара са очекиваном контролом, а 
уколико то није случај, постојећу контролу треба описати на адекватан начин уз ознаке које 
упућују на додатне белешке о систему, ако је то потребно. Ако у одређеној области контрола 
не постоји, то треба забележити у Прегледу контрола (уместо описа контроле).  
 
Након што се установе и забележе контроле које заиста постоје, интерни ревизори могу 
прећи на оцену адекватности ових контрола. Ипак, ревизори треба да запамте да интерна 
ревизија није само прост низ корака кроз које треба проћи. Кад се пређе на тестирање 
идентификованих контрола, ревизори могу открити неке додатне контроле, или пак да неке 
контроле не функционишу баш онако како се то очекује. Тада се морају вратити уназад и 
ревидирати своје белешке о систему како би се уверили да оне одражавају постојеће 
контроле које заиста функционишу у пракси.  
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 

 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА -  ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 
 

ПРЕДМЕТ РЕВИЗИЈЕ 
_________________________________________________ 

РАДНИ ДОКУМЕНТ 
______________  Потпис Датум 

 

ПЕРИОД 31. децембар 20 ______  Припремио   
 

СИСТЕМ:  ПЛАНИРАЊЕ И БУЏЕТИРАЊЕ  Прегледао   
 

  
 
Циљ 
 
1. Утврдити и забележити постојеће контроле у подсистему. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком плану ревизије. 
 
2. Преглед контрола садржи циљеве контроле и очекиване контроле које се на њих односе. Све очекиване контроле требало би 

размотрити са становишта утврђивања стварних контрола. 
3. Требало би извршити прелиминарну оцену форме сваке контроле. Контроле на које желите да ставите нагласак требало би да 

се изаберу за тестирање у оквиру Програма за тестирање контрола (слабе или непостојеће контроле могу бити предмет 
додатног тестирања)   

 
Напомене 
 
1. Постојеће контроле могу се забележити на следећи начин: наводећи да постојеће контроле одговарају очекиваним контролама, 

описивањем контроле у Прегледу контрола, повезивањем са додатним забелешкама о систему, или навођењем да у том 
подручју не постоји контрола. 

 
3. Након тестирања требало би у Прегледу контрола забележити оцену интерне контроле (нпр. уопштено «одговарајућа» или 

«неодговарајућа») и препоруке које треба предузети. 
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Циљ контроле 1: Обезбедити да је Предлог финансијског плана сачињен у складу са Упутством за припрему буџета и расположивим средствима 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 3. Тест 
(или НП) 

4. Оцена контрола 5. Препорука 

1.1. Постоји јасна подела дужности и одговорности у 
процесу израде Предлога финансијског плана  

Планове припремају начелници сектора, 
прегледа их Одељење за буџет и 
одобрава их  Секретар министарства   
пре него што се предају Министру.  

 РД 1  Преглед докумената који 
показују  да се процедура 
поштује.   

Није потребно 

1.2. Јасне инструкције за израду фин. плана су  
благовремено достављене секторима/ ИБК (члан 20 
Закона о буџетском систему). 

       

1.3. Предвиђен обим средстава за финансирање 
текућих издатака по секторима и ИБК је одређен на 
основу јасних, прецизних и општеприхваћених 
критеријума.  

Од ИБК се захтева да предају своје 
предлоге финансијског плана до 
одређеног датума  али не постоји  
процедура којима се обезбеђује да се 
они заиста и примају до тог датума.  

Није 
потребно  

Неадекватна контрола'-неки 
предлози могу да стигну  
касније   

Увести поменуту 
процедуру  

1.4. ИБК и Сектори благовремено достављају своје 
Предлоге финансијских планова финансијској служби 
директног корисника (члан 14 Закона о буџетском 
систему). 

        

1.5. Финансијска служба директног корисника 
проверава материјалну и формалну исправност 
Предлога финансијских планова и врши њихову 
анализу.   

        

1.6. Обједињавање Предлога финансијских планова 
се врши на основу финансијских могућности и задатих 
критеријума и смерница.   

        

1.7. Предлог финансијског плана је усвојен и  одобрен 
од стране одговорног лица директног корисника.   

Министар одобрава коначни предлог 
плана пре не го што се пошаље 
Министарству финансија. 

РД 2 Коначни предлог плана је 
видео и потписао министар.  

Контрола је у реду  

1.8. Предлог финансијског плана се благовремено 
доставља Министарству финансија у прописаној 
форми и броју примерака (члан 14 Закона о буџетском 
систему). 

        

1.9    Финансијска служба разматра Предлог нацрта 
Закона о буџету и након договора са руководством 
доставља Примедбе у писаној форми Министарству 
финансија (члан 21 Закона о буџетском систему). 
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2.5. Оцена контрола  
 
Следећи корак јесте оцена система и свих контрола у том систему како би се утврдила: 
 

• АДЕКВАТНОСТ КОНТРОЛА, и 
• ЕФЕКТИВНОСТ КОНТРОЛА. 

 
Утврђивање АДЕКВАТНОСТИ КОНТРОЛА кроз оцену структуре система 
 
Ревизори морају размотрити да ли идентификоване постојеће контроле омогућавају 
остваривање циљева контрола, користећи притом свој професионални суд. Контрола 
наведена у одређеном закону или приручнику везаном за систем није нужно и адекватна 
контрола за сваки систем. Кроз овакву оцену ревизори ће идентификовати и контроле у које 
се интерна ревизија може поуздати да ће остварити циљеве контрола. Ове контроле затим 
треба тестирати. Одлука да се одређена контрола тестира, односно не тестира, треба да 
буде забележена у радном документу Преглед контрола, уз референтни број теста уколико 
је то примењиво. 
У случају да интерни ревизор након иницијалне оцене дође до закључка да одређена 
контрола није ефективна (или је непотребна за остваривање релевантног циља контроле), 
онда нема сврхе тестирати такву контролу. 
Ова фаза укључује поређење постојећих контрола са очекиваним контролама, где резултати  
могу бити следећи: 
 

• постојећа контрола подудара се са очекиваном контролом;  
• нема очекиване контроле, али постоји адекватна компензациона контрола; и 
• одсуство очекиване контроле.  

 
Могуће је да идентификована контрола не одговара очекиваној контроли услед постојања 
друге контроле у систему. Уколико је та додатна контрола значајна за остваривање циља 
контроле, треба је такође оценити. Постојеће и очекиване контроле не морају бити исте с 
обзиром да се контролисање одређеног процеса може вршити на неколико једнако 
исправних начина. Интерни ревизори због тога морају водити рачуна да: 
 

• приликом оцене постојећих контрола у односу на очекиване кључне контроле, треба 
размотрити и компензационе контроле; и   

• током целог процеса оцене контрола, ревизори треба да разматрају и да ли су 
постојеће контроле заиста неопходне.  

 
С друге стране, могуће је да очекивана контрола не постоји у систему, и у том случају треба 
оценити значај контроле која недостаје. Важно је имати на уму да уклањање или измена 
одређене контролне процедуре можда неће значајно увећати ризик везан за одређену 
операцију у систему, те да може резултирати и уштедом средстава. 
 
Утврђивање ЕФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛА кроз оцену операција у систему  
 
Подразумева тестирање функционисања постојећих контрола са циљем да се утврди да ли 
функционишу доследно и ефективно. Тестирање контрола је детаљније представљено у 
наставку текста. 
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Оцена слабости контрола  
 
Приликом оцене интерна ревизија треба да узме у обзир вероватноћу да ће десити 
нежељени догађаји (ризици), као и да размотри значај њихових последица за организацију 
(материјалност). Интерни ревизори треба да користе свој суд како би на основу оцене 
ризика и материјалности одредили одговарајући ниво контроле.  
 
Ризик се може дефинисати као вероватноћа да се неки од циљева организације не оствари. 
Материјалност подразумева оцену последица неостварења циљева. Материјалност се може 
измерити кроз финансијске последице које  повлачи са собом, значај циља који је у питању, 
или осетљивост области која је предмет ревизије. Приликом разматрања материјалности, 
интерни ревизори треба да узму у обзир: могуће директне или индиректне последице, значај 
специфичних циљева руководства у контексту општих циљева организације, могућност да 
дође до непријатних ситуација или лошег публицитета.  
 
Интерни ревизори поред тога треба да узму у обзир и трошкове реаговања на неуспешност 
неке контроле, као и могуће последице нереаговања на неуспешност контроле. Ти трошкови 
могу да укључе трошкове истраге, предузимања корективних мера или обезбеђивање 
неопходних објашњења законодавним властима уколико је то потребно.  
 
Компензационе контроле  
 
Постоје случајеви када не постоје контроле које интерни ревизори очекују да пронађу. У том 
случају, ревизори треба да потраже контроле које могу да надокнаде недостатак очекиваних 
контрола. На пример, у ревизији система јавне набавке један од контролних циљева може 
бити следећи “процедуре за наручивање, плаћање и евиденцију трошкова су на 
одговарајући начин документоване и поштују се“. Интерни ревизори су установили да не 
постоје интерни процедурални приручници (односно очекивана контрола која треба да 
помогне остварењу циља контроле). Ипак, службеници који раде у систему су веома  
искусни и стручни, и њихов рад се непосредно надгледа. У оваквим околностима, интерни 
ревизори могу да сматрају да су искуство  и знање које особље поседује, као и непосредан 
надзор,  довољни да надокнаде недостатак приручника, и стога могу да закључе да се циљ 
контроле постиже и упркос недостатку процедуралних приручника.  
 
Интерни ревизори треба да оцене сваку од постојећих контрола како би установили да ли је 
она адекватна. Поред тога, они треба да оцене и цео спектар контрола које могу да помогну 
да се одређени циљ контроле постигне.  
 
Оцена контрола је важна етапа сваке ревизије и треба је завршити пре него што се почне са 
тестирањем, а са циљем да би само контроле које заиста постоје и које вероватно 
доприносе смањењу значајних ризика биле тестиране. Ипак, ова  оцена је само смерница за 
тестирање; програм тестирања ће можда морати да се ревидира и прилагоди током самог 
тестирања како се све више упознајемо са детаљима одређеног система.  
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2.6. Тест контрола  
 
Тест контрола се врши са циљем да се прибаве докази о ефективном функционисању 
система интерних контрола. Наглашава се да не треба тестирати све контроле, већ само 
оне које су изабране током прелиминарне оцене. Ревизори треба да примете да неке 
контроле доприносе остварењу  више од једног циља контроле, и да су стога наведене више 
пута у бази података.  Јасно је да ове контроле треба тестирати само једанпут, уколико су 
одабране за тестирање (тј. не треба их тестирати сваки пут када се појаве). Важно је 
запамтити да се тестира контрола, а не тачност кључних трансакција/пословних промена. У 
принципу,  треба да постоје докази да су контроле спроведене. Доказ за контроле тока 
документације може бити потпис овлашћеног лица; за периодичне контроле банковне 
усаглашености, доказ може бити само усаглашавање. Тест треба осмислити тако да се 
њиме проверава да ли ови докази постоје.  
 
Ревизијски програм за тест контрола је у форми WORD документа (видети пример у 
наставку текста) са формулацијама предложених процедура за тестирање које треба 
мењати и прилагодити онима које ће бити спроведене. Програми за тестирање свих 
важнијих система налазе се у четвртом делу Приручника за ревизију. Поред тога, процедуре 
које се односе на контроле које нису изабране за тестирање треба избрисати из програма. 
 
Тестови треба да буду осмишљени тако да утврде да ли одређена контрола пружа 
одговарајући степен поузданости да ће циљеви система бити постигнути.  Другим речима, 
тестови треба да утврде да ли ће одређена контрола смањити потенцијалне ризике на 
прихватљиви ниво. Контроле саме по себи нису нужно добра ствар и треба их тестирати 
само онда када сматрамо да функционишу ефективно и да имају значајан утицај на 
успешност система који је предмет ревизије. Стога, извршено тестирање треба да буде 
одраз целокупне природе система, ревизоровог схватања тог система и међузависности 
различитих контрола.  
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ   

 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА  
 
 

 
СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ  _______________________________ 

РД  ______________ 
 

  Потпис Датум  
БУЏЕТСКЕ ГОДИНА _____________ 

Припремио    

СИСТЕМ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Прегледао    

ПОДСИСТЕМ: ПЛАНИРАЊЕ И БУЏЕТИРАЊЕ  
  

 
Циљ 
 
1. Утврдити да постојеће контроле, изабране током прелиминарне оцене, постоје и да 

су одговарајуће. 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком 

плану ревизије. 
 
2. Програм ревизије садржи предлог тест процедура за све очекиване контроле. 

Тестови су спроведени само за оне контроле које су изабране у прелиминарној оцени 
(слабе или непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)  

3. Спровођење одређених тестова захтева избор узорка. Величина узорка је одређена у 
складу са Приручником за интерну ревизију.  

 
Напомене 
 
1. Предложене тест процедуре за оне контроле које нису изабране за тестирање 

требало би избрисати из овог програма. 
 
2. Програм би требало да буде потпун уношењем следећих података: 

 
 

• Иницијали чланова ревизорског тима и датума када је тест спроведен, 
 
• Приказ резултата тестова, 
 
• Да ли је додатно тестирање потребно или није ( и ознака теста). 
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Циљ контроле 1: Обезбедити да је Предлог финансијског плана сачињен у складу са Упутством за припрему 
буџета Републике Србије и расположивим средствима. 

 

 РД Резултати теста Потпис
/Датум ДТ 

3.1.1. Извршити увид у  интерне процедуре које 
уређују процес израде буџета; проверити да ли су 
у каду са Законом; проверити да ли су сви 
запослени упознати са интерним процедурама. 

        

1.2.1. Упоредити Упутство за припрему буџета 
добијено од Министарства финансија са 
Упутством за припрему финансијских планова 
достављеног индиректном буџетском кориснику 
(ИБК). 

        

1.3.1. Потврдити да су критеријуми на основу 
којих се врши расподела предвиђеног обима 
средстава за текуће издатке јасно дефинисани у 
интерним процедурама и одобрени од 
одговорног лица директног буџетског корисника 
(ДБК). 

        

1.3.2. Потврдити кроз разговор да су ИБК 
упознати са критеријумима на основу којих се 
врши расподела предвиђеног обима средстава за 
текуће издатке. 

        

1.4.1. Изабрати узорак од ___ индиректних 
буџетских корисника (ИБК) и проверити да ли су 
предлози финансијских планова достављени 
благовремено. 

        

1.5.1. На узорку од ___ индиректних буџетских 
корисника (ИБК) потврдити да су форма и 
садржина Предлога финансијских планова у 
складу са датим Упутством за припрему 
финансијског плана; и да су евентуалне грешке и 
недостаци отклоњени у предвиђеном року. 

        

1.6.1. На узорку од ___ индиректних буџетских 
корисника (ИБК) испитати реалност/оправданост 
исказаних вредности у захтевима за додатна 
средства и захтевима за основна средства у 
односу на програм активности. 

        

1.6.2. Проверити да ли директан буџетски 
корисник (ДБК) има инвестициони програм и план 
јавних набавки и провери да ли су у складу са 
Предлогом финансијског плана. 

        

1.7.1. Проверити да ли је руководство 
разматрало Предлог финансијског плана и 
извршити увид у записнике са састанака.  

        

1.8.1. Проверити увидом у документацију да је 
Предлог финансијског плана достављен 
Министарству финансија у прописаном року и 
броју примерака. 

        

1.9.1 Провери кроз разговор и увидом у      
документацију да ли су представници ДБК 
учествовали на седницама скупштинских одбора 
и да ли су њихове примедбе на Нацрт закона о 
буџету усвојене. 
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Тестирање постојећих контрола  
 
Пошто су идентификовали и оценили постојеће контроле, интерни ревизори треба да 
изврше тестирање како би потврдили да контроле за које се сматра да су адекватне 
функционишу како је и планирано, те да су поуздане.  
 
Метод тестирања зависи од природе контроле које се тестира. На пример, тест може да 
укључи проверу да ли је потписом на документима потврђено да су проверене рачунске 
грешке на неком рачуну. Овакве провере докумената у одговарајућим ситуацијама могу бити 
допуњене и посматрањем начина на који се спроводе одређене контроле.  
 
Избор узорака 
 
Многи тестови контрола захтевају да узорак буде изабран из целокупног скупа података 
(популације). Популацију треба дефинисати унапред будући да ово утиче на избор 
елемената популације и на оцену резултата.  Узорак представља било који од засебних 
елемената који сачињавају релевантну популацију.  
 
Да би узорак био репрезентативан за одређену популацију, узорке треба одабрати методом 
случајног избора. Тамо где је то изводљиво, интерни ревизори могу изабрати узорке 
методом статистичког узорковања. Ипак, мало је вероватно да ће расположиви ресурси за 
интерну ревизију омогућити овакву селекцију, па се у овом случају препоручује неки 
алтернативни метод случајног узорка - на пример, избор евиденције која ће бити тестирана 
треба да буде извршен без пристрасности у погледу одређеног дела популације или 
одређеног временског периода.  
 
Величина узорка за тест контрола  
 
У принципу, величина узорка зависи од учесталости одређене контроле. На пример, неке 
контроле су свакодневне или се заснивају на прегледу докумената (на пример одобрење 
фактура за плаћање), док се неке друге контроле врше недељно или месечно (на пример, 
усаглашавање). Мањи узорак се користи за системе за које се сматра да нису од кључне 
важности (материјални) за финансијске извештаје (и који се разматрају  циклично, када се 
врши преглед ширих одговорности које су део корпоративног управљања/управљања 
организацијом). Преглед величине узорака се налази у табели која следи:     
 

 Величина узорка 

Учесталост 
Системи који су од кључне 
(материјалне) важности за 
финансијске извештаје 

Системи који су предмет 
цикличних провера 

Дневна 30 15 

Недељна  5 5 

Mесечна 2 2 

 
При избору узорка пословних промена (трансакција) који ће бити тестиран интерни ревизори 
треба да размотре следећa питања: 

 
• Узорак треба изабрати из целокупне популације; на пример, када се тестира да ли су 

сва плаћања одобрена, узорак треба  изабрати из извода банке или из евиденције 
свих плаћања, а не из евиденције плаћених фактура.  
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• Период обухваћен узорком треба да буде одговарајући,  и уобичајено је да то буде 
период од завршетка последње ревизије датог система. Ипак, узорак треба одредити 
у односу на текућу буџетску годину, нарочито ако је последња ревизија била пре 
неколико година. Уколико се систем значајно променио, узорак треба да обухвати 
само период од када су промене настале.  

• Треба забележити метод узорковања. Узорак треба да укључи све значајне врсте 
трансакција.  

• Тестирање треба да се фокусира на високоризична подручја.  
 

Тестирање усаглашености  
 
Циљ тестирања усаглашености (тј. теста контрола) је да потврди да постојеће контроле 
функционишу како треба и да су поуздане. Пример за ово је провера да је свака фактура 
потписана од стране одговарајућег овлашћеног руководиоца. Примарни циљ тестирања 
усаглашености није да открије грешке, пропусте или потенцијалне проневере, него да 
идентификује контроле које не функционишу увек онако како треба.  Разлози због којих 
настају одређене грешке или пропусти, као и поузданост контрола су много важнији за 
интерне ревизоре него саме појединачне грешке или пропусти. Тестирање усаглашености би 
требало да буде стандардна форма теста који се користи током ревизије система.  
Неуспешан је сваки елемент где очекиван доказ није присутан или се показало да контрола 
не функционише. Интерни ревизори треба да се баве оним на шта ови неуспеси указују кад 
је у питању ефективност одређених контрола и потенцијални простор за проневеру или 
грешку. Интерни ревизори треба да испитају сваки неуспех контроле  јер је можда могуће 
локализовати узрок неуспеха, нпр. ако се неуспех десио само онда када је одређени 
запослени био на одмору. У принципу, вредност грешке која проистиче из неуспеха контроле 
сама по себи није значајна зато што се у овој етапи тестира контрола (а не трансакција).  
 
Суштинско тестирање  
 
Суштински тестови се врше са циљем да се прикупе докази о комплетности, тачности и 
пуноважности информација садржаних у рачуноводственим евиденцијама.   
 
Потреба да се спроведе суштинско тестирање кључних трансакција/пословних промена 
зависи делом и од процењеног степена  ризика везаног за  одређену контролу.  Такав ризик 
представља ризик да материјална проневера или грешка, или нека друга значајна ствар 
неће бити спречена или детектована због слабости у рачуноводственом систему и  систему 
интерних контрола. Интерни ревизори који  имају одређено искуство би требало да оцене 
степен овог ризика који се заснива на резултатима прелиминарне оцене и извршеног теста 
контрола. Ова оцена је питање професионалног суда, мада табела која следи ревизору 
може послужити као смерница:  
 

Тест ... Контрола Резултати Индикативни степен ризика контроле 

Величина узорка 30 15  
0 0-1 НИЗАК 

*1-2 2 СРЕДЊИ Број неуспеха  
>2 >2 ВИСОК 

Прелиминарна оцена  ВИСОК   

Нема контроле   

 
* Треба напоменути да уколико се у узорку од 30 елемената установи једна грешка, 
ревизори имају опцију да ризик оцене као „средњи“ или да тестирају узорак од још 30 
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елемената. Уколико се у додатном узорку не установе грешке, ризик се може оценити 
као „низак“. 
 
Суштинско тестирање се односи на тачност и потпуност резултата пре него на адекватност 
контрола. Пример суштинског тестирања је провера да ли су плаћени износи исте вредности 
као и вредност на фактури. Суштинско тестирање стога треба да има ограничену улогу у 
ревизији система. Поред тога, интерни ревизори овакво тестирање понекад користе као 
средство да се укаже на постојање слабости или на њихову озбиљност, када немају други 
начин да убеде руководство. Интерни ревизори треба да имају на уму да суштинско 
тестирање обично није економично и може да ослаби аргументе ревизора уколико таквим 
тестирањем не успеју да обезбеде доказе о постојању грешака. У већини случајева 
задовољавајући резултати тестирања одређених контрола могу да искључе потребу за било 
каквима суштинским тестирањем које се може извршити у тој области. Ипак, суштинске 
тестове треба вршити у областима у којима је степен ризика довољно велики да оправда те 
тестове, као на пример у случајевима кад:  
 

• за одређени циљ контроле, не постоји контрола; и  
• тест контрола показује да контрола или не функционише или да је учесталост 

грешака толика да даје разлог за бригу). 
 
У контексту ревизије система, ревизори треба да осмисле суштинске тестове да би 
потврдили тачност резултата одређеног система, нпр. провера да ли је обрачун плата 
исправан. У овој етапи се тестира суштина трансакције/пословне промене, а не 
функционисање контрола.  
Ревизијски програми садрже процедуре неопходне да би се извршили суштински тестови 
постојећих контрола. Као што је већ речено, ове тестове не би требало спроводити 
безрезервно и програме тестирања треба по потреби изменити, како би одразили одлуке 
које су донете у вези са обимом суштинског тестирања и природом постојећих контрола.    
 
Већ је поменуто да су ревизијски програми за суштинско тестирање (четврти део 
Приручника за ревизију) у форми WORD документа. Кад су у питању тестови контрола, 
процедуре за области контроле које захтевају суштинско тестирање треба мењати, заменити 
или избрисати по потреби.  
 
Спровођење суштинског теста  
 
Спровођење теста контрола је прилично једноставно, будући да су докази да контрола 
функционише обично потпис или иницијали, а некад и само постојање документа. У процесу  
суштинског тестирања важно је формирати и мишљење о поузданости и адекватности 
расположивих доказа. Приликом испитивања средстава, докумената или  рачуноводствене 
евиденције, ревизори треба да избегавају да дату документацију или друга пропратна 
објашњења прихватају „здраво за готово“, и да настоје да увек поступају са извесном дозом 
професионалног скептицизма.  
 
Ревизори тестирају само узорак трансакција/пословних промена организације која је 
предмет ревизије и стога постоји неизбежан ризик да се мишљење ревизора о финансијским 
извештајима буде неодговарајуће, или да се не извести о значајним питањима која су у 
јавном сектору у надлежности интерне ревизије.   
 
Технике тестирања  
 
Постоји низ различитих начина тестирања интерних контрола. Интерни ревизори треба да 
настоје да користе најекономичније изворе доказа о поузданости сваке контроле која се 
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тестира. Начин на који ће ревизор да тестира одређену контрола зависи и од природе дате 
контроле, али се углавном разликују пет основних метода тестирања: 
 

• Посматрање је посебно важан метод у случају када не постоји трајни доказ о 
активностима - дискретним посматрањем може да се открије да ли се нпр. 
неовлашћено приступа документацији/области.  

 
• Разговори су корисни у случају када не постоје докази или су докази нејасни. Треба 

обратити пажњу на то да понашање ревизора може да утиче на испитаника и груб 
приступ би могао да изазове некоооперативну и одбрамбену  реакцију.  

 
• Провера подразумева независну потврду веродостојности, тачности и пуноважности 

трансакција/пословних промена. Ипак, примарна улога интерних ревизора је да оцене 
и тестирају контроле, а не да потврђују пуноважност самих података. Када се користе 
тестови провере, ревизори треба да обезбеде да се они односе на функционисање 
контрола. Методе које се користе су:  

o поређење -  са проверљивим чињеницама или стандардима, нпр. да су  
приручници ажурирани или да су запослени похађали одговарајуће обуке у 
прописаним временским роковима;   

o потврда – провера извештаја о пословању; нпр. проверити код купца да ли је 
време на отпремници исто као и време које је назначио добављач; и 

o повезивање – провера трансакција/пословних промена у односу на 
документацију, нпр. плаћање добављачу на основу одговарајућег налога или 
одговарајуће пријемнице.  

 
• поновно извођење контрола – нарочито је релевантно када су контроле у форми 

калкулација или мерења наводно проверене, а ревизор жели да провери да ли 
контрола заиста функционише; 

 
• аналитички преглед - састоји се од прегледа значајних односа (рација), трендова и 

других података; нпр. поређење логичности односа трошкова плата и броја 
запослених за неколико месеци; стога је ово првенствено суштински тест, али може 
пружити доказ и о квалитету општег контролног окружења.  

 
Пошто је тестирана поузданост постојећих контрола, интерни ревизори су спремни за 
најтежи и најстручнији део свог задатка, а то је доношење закључака и препорука. 
 
2.7. Доношење закључака  
 
У ревизији система доношење закључака представља фазу у којој ревизор разматра 
резултате претходног рада, да би потом о резултатима ревизије известио руководство 
интерне ревизије и руководство субјекта ревизије. Међутим, доношење закључака није 
ограничено само на ову фазу и неопходно је да ревизор своје налазе, закључке и препоруке 
разматра током свих фаза оцењивања и тестирања у оквиру ревизије.   
 
Образац за ревизијске налазе 
 
Образац за ревизијске налазе (видети у наставку) представља корисну форму и начин за 
обраду прикупљених података и поновно разматрање питања у логичном редоследу за 
потребе писања извештаја о ревизији. Образац је осмишљен тако да помогне у поступку 
утврдђивања узрока идентификованих проблема или слабости установљених током оцене 
система контрола, као и у припреми одговарајућих препорука.   
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Образац треба испуњавати током тестирања уколико се утврди природа и значај одређене 
слабости. Кад год је то могуће, у Обрасцу за ревизијске треба повезати сличне слабости и 
сврстати их у исту групу. Ово ће олакшати припрему извештаја о ревизији. 
 
Испуњавање Обрасца за ревизијске налазе  
 
Проблем/слабост 
 
Овде треба представити проблем или слабост утврђену кроз ревизијске тестове. Није 
неопходно наводити превише детаља – обично је довољан опис у једној или две краће 
реченице. На пример: фактуре за набавку нису рачунски проверене пре него што су 
одобрене за плаћање.  
 
Узроци 
 
Важно је за сваку слабост утврдити њене праве узроке, а не њене симптоме. Уколико се то 
не учини, врло је вероватно да резултат препорука неће бити побољшана контрола. 
Приликом попуњавања овог дела обрасца потребно је да ревизор себи постави следеће 
питање: 
 

• „Зашто се то дешава, односно не дешава?“ ' 
 
Последице 
 
Овде треба забележити стварне или потенцијалне последице одређене слабости коју сте 
утврдили. Ово укључује: повећање трошкова; немогућност доношења добре одлуке зато што 
одговарајућа информација није доступна; неиспуњење циљева; губитак контроле над 
документима, итд. Спроведени ревизијски тестови ће пружити потребне информације за 
утврђивање ових последица. Уколико је то могуће, потенцијалне последице треба нумерички 
(вредносно) исказати. Тиме ћете обезбедити боље аргументе и лакше убедити руководство 
у неопходност спровођења ваших препорука. 
 
Вреди размотрити и следеће: 
 

• какав утицај то има на обављање посла, контролу, ефикасност, итд.? 
• зашто је неопходно да руководство о томе буде обавештено?' 

 
Упућивање на ревизијски досије  
 
Ревизор једноставно треба да упути на (назначи) радна документа која садрже детаље  и 
доказе који потврђују постојање одређене слабости. 
 
Закључак 
 
Кратак закључак у погледу одређене слабости. Обично је то једна или две реченице које 
сумирају ситуацију. Нпр. пропуст да се изврши рачунска провера износа на приспелим 
фактурама умањује сигурност да су добављачу уплаћени одговарајући износи. Ово може да 
доведе до тога да субјект ревизије плаћа за добра и услуге више него што би требало. 
Овакви закључци могу бити од помоћи и у изради извештаја о ревизији. 
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Препоруке  
 
Потребно је забележити кључне елементе препорука. Ревизор треба да има на уму узроке 
одређених слабости и да буде сигуран да ће се они на одговарајући начин разрешити 
препорукама.  
 
Препоруке интерних ревизора могу укључити следеће: 
 

• увођење нових контрола;  
• усавршавање или измена постојећих контрола како би биле ефективније;  
• обезбеђивање редовне и доследне примене постојећих контрола;  
• смањивање непотребних контрола; и 
• увођење/примена најбоље праксе.  

 
Детаљнија упутства о  доношењу закључака  се налазе у делу 3 Приручника за интерну 
ревизију.  
 
Овај образац олакшаће и завршни састанак са руководством (даља упутства о вођењу 
завршних састанака дата су у трећем делу Приручника за ревизију), а пружиће и добру 
основу за расправу о закључцима и препорукама. Такође ће олакшати и расправљање о 
било о евентуалном алтернативном решењу одређеног проблема или слабости, које може 
да предложи сам субјект ревизије. 
 
У наставку на примеру показано како треба користити Образац за ревизорске налазе: 
 
Систем плата  
 

• Слабост – не постоји процедура којом се осигурава да су сви нови запослени 
исправно унети у платни списак; 

 
• Узроци: 

o кадровска служба не добија довољно повратних информација од одељења за 
плате; и 

o не постоји независна провера свих нових запослених у оквиру одељења за 
плате. 

• Последице: 
o нови радник би могао да буде стављен на платни списак у погрешно време и 

сврстан у погрешан платни разред; 
o организација ће му исплатити плату у погрешном износу; 
o први утисак новог радника о организацији ће бити лош; и 
o на платни списак се може укључити „фиктивни“ радник. 

 
• Закључак – ова слабост је значајна јер отвара могућност за грешку или намерну 

манипулацију у платном списку. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 
ОБРАЗАЦ ЗА РЕВИЗИЈСКЕ НАЛАЗЕ            Радни документ бр. ………………………… 
 

Ревизија: Буџетска година: 

  

Припремио: Датум: 

Прегледао: Датум: 

 
 

Проблем/Слабост Узроци Последице 
Веза РД бр. у 
ревизијском 
досијеу 

Закључци Препоруке 
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2.8. Ревизијски досије 
 
Радна документа, као и сва остала документација у вези са сваким ревизијским задатком, 
треба чувати у одговарајућим ревизијским досијеима. Ови досијеи треба да буду 
организовани у јасном и логичном редоследу тако да свако може да нађе оно што му је 
потребно и схвати шта је и зашто урађено. Досијеи се могу чувати у електронском или 
писаном облику. 
 
Да би ревизор имао приступ документацији и да би му она омогућила ефикасно спровођење 
ревизије, веома је важно на одговарајући начин користити означавање и унакрсно 
повезивање докумената и делова досијеа. Поред тога, ово ће свакоме ко буде користио или 
прегледао досијее омогућити да прати кораке који су предузети током ревизије и схвати на 
који начин су изведени закључци. 
 
Добро организовани и структуирани ревизијски досијеи: 
 

• омогућавају вођење ревизије на логичан начин; 
• омогућавају свеобухватност; 
• олакшавају разумевање; 
• олакшавају утврђивање слабости и доношење исправних закључака; 
• омогућавају тренутно сагледавање прогреса и налаза ревизије;  
• олакшавају припрему извештаја; 
• олакшавају проналажење докумената; и 
• пружају формалну белешку о предузетим активностима. 

 
За сваку ревизију потребно је водити две врсте евиденција – стални досије и текући досије. 
 
Стални ревизијски досије – садржи све постојеће информације о систему, јединици или 
одељењу који су предмет ревизије. Стални досије пружа ревизору основне информације. 
Треба га прегледати на почетку сваке нове ревизије система и ажурирати након завршетка 
сваке ревизије. 
 
Текући ревизијски досије – документује све податке прикупљене током ревизије, од њеног 
почетка када се утврђују обим и циљеви, па све до плана спровођења препорука. 
Препоручљиво је да се вођење овог досијеа установи на почетку ревизије, и да се док год је 
то могуће, допуњује током ревизије.   
 
У наставку је предлог структуре за сваки од ових досијеа. 
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Стални ревизијски досије 
 
ДЕО НАСЛОВ САДРЖАЈ 
A Општи подаци о субјекту ревизије Треба да укључује: 

• законе и прописе којима се уређује 
оснивање и делокруг рада субјекта 
ревизије; 

• Закон о буџету за годину која је 
предмет ревизије;  

• Меморандум о буџету и упутство за 
припрему финансијских планова;  

• предлог финансијског плана субјекта 
ревизије – директног буџетског 
корисника;  

• финансијски план за годину која је 
предмет ревизије;  

• план трошкова субјекта ревизије – 
тромесечне квоте;  

• извештаји о извршењу буџета за 
годину која је предмет ревизије;  

• број трансакција (нпр. број уговора) 
• остали општи подаци.   

Б Копије извештаја за руководство 
субјекта ревизије. 

Извештаји интерне ревизије, извештај 
интерне контроле, план за спровођење 
интерне ревизије. (кореспонденција и 
остала документација треба да се чува у 
одговарајућим текућим ревизијским 
списима)  

В Копије осталих релевантних 
извештаја.  

Извештаји екстерне ревизије.  
Консултантски извештаји.  
Скорији извештаји буџетске инспекције.  

Г Политике и процедуре у пракси.  Правилници субјекта ревизије. 
Д Описи послова и овлашћења.   • Правилник о унутрашњој организацији 

са приложеном схемом и списком 
запослених.  

• Описи послова и остала релевантна 
документација. 

Ђ Узорци докумената Бланко копије свих релевантних 
образаца. 
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Текући ревизијски досије  
 
ДЕО НАСЛОВ  САДРЖАЈ 
1* Надзор ревизије и документа у 

вези са прегледом. 
Евиденција прегледа ревизије и све детаљне 
белешке и коментари начелника интерне 
ревизије. 

2 Документа у вези са 
планирањем ревизије.  

План ревизије.  
Задатак ревизије.  
Белешке са почетних састанака , итд. са 
представницима субјекта ревизије 
Планирани и стварни временски распоред 
активности (рокови).  

3 Ранији извештаји о извршеној 
интерној ревизији.  

Копије претходних извештаја о интерној 
ревизији, укључујући и релевантну 
кореспонденцију и планове спровођења 
препорука. 

4 Смернице за будуће ревизије. Списак питања на које треба обратити пажњу 
при будућим интерним ревизијама.  

5 Текући извештај о извршеној 
ревизији. 

Нацрт извештаја о извршеној ревизији са  
предложеним планом активности. 
Коначни Извештај о извршеној ревизији. 
Сва релевантна кореспонденција. 
Записници са завршних састанака.  

6 Активности које су пратиле 
последњу ревизију. 

Детаљи о тестовима спроведеним са циљем да 
се утврди да ли се примењују препоруке из 
претходне ревизије. 
Кратак преглед тренутног стања примене тих 
препорука. 

7 Системи и процедуре у пракси Укључити одговарајуће графиконе, или 
наративне описе система и узорке докумената. 

8 Циљеви контрола. Навести циљеве контроле по утврђеним 
системима. 

9 Обрасци за евиденцију  
налаза ревизије. 

Оцена слабости, узрока и последица. 

10, 11, 
12, 
итд. 

Радни документи разврстани 
(нпр. по подсистемима) на 
одговарајући начин.  

Обрасци за оцену контрола и ризика. 
Белешке о тестовима и остале детаљи о    
спроведеним тестовима. 
Белешке са састанака са службеницима и 
руководиоцима.  
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2.9. Надзор над извршавањем задатака ревизије  
 
Дужности начелника Одељења за интерну ревизију 
 
Начелник Одељења за интерну ревизију је дужан да обезбеди да за појединачне ревизије 
постоји довољно ревизора и да се они током целог свог рада адекватно надгледају. При 
анализи кадровског потенцијала, пажњу треба посветити обезбеђивању одговарајућег 
знања, способности и искуства ревизора, као и неопходном надзору. Потребан надзор 
зависиће од спретности и искуства сваког ревизора, као и од тежине и осетљивости 
појединачних задатака.   
 
Остала кључна питања на које треба да се концентрише начелник Одељења за интерну 
ревизију су да: 
 

• пружи одговарајућа упутства на самом почетку ревизије и одобри циљеве ревизије и 
радне програме; 

• обезбеди извршавање радних програма, уколико не дође до оправданих измена које 
он одобрава; 

• осигура да су ревизијски извештаји тачни, објективни, јасни, језгровити, конструктивни 
и благовремени; 

• обезбеди испуњавање циљева ревизије у оквиру додељених буџетских средстава и у 
договореним роковима, колико год је то могуће; и 

• осигура примену утврђених стандарда и процедура, као одговарајућих ревизијских 
техника. 

 
Припрема ревизије 
 
На почетку сваке ревизије начелник Одељења за интерну ревизију и ревизор/руководилац 
ревизијског тима треба да размотре и утврде следеће: 
 

• обим и циљеве ревизије, као и потребу за прелиминарним активностима пре почетка 
ревизије; 

• приступ и технике који ће се применити у ревизији; 
• ревизоре који ће радити на одређеној ревизији; 
• рокове по поједином ревизору који утврђују трајање одређене активности, њен 

завршетак, итд.; и  
• административна питања, процедуре обезбеђења, време за службена путовања, 

дневнице, локације, итд. 
 
Пре почетка ревизије, начелник Одељења за интерну ревизију треба да одржи 
оријентациони састанак са ревизором/ревизијским тимом како би се уверио да тим схвата 
циљеве ревизије, као и да је скупљена сва релевантна документација и пропратни 
материјал. На овом састанку треба да се разговара о приступу и техникама, расподели 
задатака по ревизору, вези са руководством организације, извештавању и 
административним питањима. Записник са састанка треба да буде сачуван у Текућем 
ревизијском досијеу. 
 
Припрема за ревизију  
 
Начелник Одељења за интерну ревизију треба унапред да обавести руководство субјекта 
ревизије, у писаној форми, о сврси ревизије и њеном трајању, односно датумима. Уколико 
стратегија ревизијског тестирања захтева ненајављену посету (нпр. ненајављено 
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прегледање готовине), руководилац субјекта ревизије обично о томе треба да буде 
обавештен по доласку ревизору. 
На почетку ревизије начелник Одељења за интерну ревизију и ревизор треба да организују 
састанак са руководиоцима који су одговорни за активности које су предмет ревизије, на 
коме ће им се представити задатак ревизије, као и активности које ће бити предмет ревизије.   
 
Руководство може упутити захтеве да се у ревизију укључе активности које нису обухваћене 
радним планом. Начелник Одељења за интерну ревизију ће донети одлуку о њиховом 
(не)укључивању. Потребно је договорити привремени план рада и датум за коначну 
расправу. Током ревизије могу се организовати периодични састанци, нарочито ако је у 
питању дуга и сложена ревизија   
 
Надзор ревизије 
 
Надзор укључује надгледање ревизора при извршавању задатака, прегледање њиховог 
рада, развој њихових вештина, водећи рачуна да њихов рад буде у складу са стандардима и 
радним плановима. Уколико на некој ревизији ради ревизор приправник или ревизор са 
мање стручности или искуства, потребан је већи надзор над активностима које су им 
додељене. Начелник Одељења за интерну ревизију треба да: 
 

• периодично врши преглед извршавања задатака и оствареног напретка. То 
подразумева редовне састанке са ревизором (ревизорима); уколико се не врши 
оваква контрола, последица може да буде неиспуњавање циљева, односно губитак 
„правца“ и ефикасности; 

• размотри стварни број дана који су запослени провели у свакој ревизији у односу на 
план, те да утврди узроке одступања/разлика; потребно је размислити и о 
импликацијама које то може имати на будуће планове, и сходно томе предузети 
неопходне мере; и 

• обави заказане, као и ненајављене посете са циљем да процени начин на који се 
води ревизија, као и стручност са којом је обавља ревизор/ревизијски тим на терену; 
Потребно је забележити сваку потребу за обуком која се може указати током ревизије.  

 
Преглед 
 
Преглед је саставни и стални део процеса ревизије. Начелник Одељења за интерну ревизију 
треба редовно да прегледа посао који се обавља у оквиру текуће ревизије. Комплетирана 
документација треба да се прегледа како би се потврдило да је у сагласности са утврђеним 
стандардима, као и да је релевантна за налазе и закључке одређене ревизије. Поред тога, 
веома је важно да се обезбеди да су оцена и тестирање адекватни за систем који је предмет 
ревизије. 
 
Обим прегледа ће варирати у зависности од искуства запослених, као и од природе 
задатака, али у сваком случају треба да буде такав да начелник Одељења за интерну 
ревизију може да се увери да су закључци добри, те да су поткрепљени релевантним, 
поузданим и довољним ревизијским доказима. Такође је потребно да постоје докази да су 
сви елементи плана задовољени у одговарајућој мери, као и да је начелник Одељења за 
интерну ревизију прегледао ревизорске досијее. 
 
Конкретне дужности у оквиру надзора и прегледа 
 
Дужности начелника Одељења за интерну ревизију, односно другог лица које врши надзор 
ревизије, укључују следеће: 
 

• преглед и усаглашавање обима и циљева сваке ревизије; 
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• детаљно планирање ревизије; 
• обавештавање руководства субјекта ревизије о сврси ревизије, као и датумима и 

трајању ревизије; 
• редовно прегледање прогреса сваке ревизије, уз посебан нагласак на потврди да се 

обим и циљеви ревизије остварују у оквиру утврђеног буџета и временског оквира; 
• обезбеђивање да су сви радни документи, као и друга документација, адекватни и 

одговарајућег квалитета; 
• потврда да су се из ревизијских налаза извукли одговарајући закључци; 
• обезбеђивање да су успостављени и да се одржавају одговарајући ревизијски 

досијеи; 
• прегледање извештаја о ревизији како би се потврдило да они одсликавају налазе и 

задовољавају стандарде извештавања у интерној ревизији; лице које врши преглед 
ових извештаја мора да се увери да су закључци добри и видно поткрепљени 
релевантним, поузданим и довољним ревизијским доказима; поред тога, треба да 
постоје и докази да су сви елементи плана остварени у одговарајућој мери. 

 
Стално усавршавање  
 
По завршетку сваке ревизије, начелник Одељења за интерну ревизију треба да одржи 
састанак са ревизором/ревизијским тимом како би проценили начин на који је обављена 
одређена ревизију, као и његову ефикасност. Овај преглед треба заправо да утврди 
„извучене поуке“, а питања која треба поставити су следећа: 
 

• Шта је урађено добро? 
• Шта смо урадили лоше/недовољно добро? 
• Шта можемо побољшати? 

 
У контексту ових прегледа, начелник Одељења за интерну ревизију треба да размотри да ли 
постоји потреба за додатним упутствима кад су у питању наредне ревизије, као и да ли 
постоје одређене импликације на друге ревизије и утицај на планове ревизија. Могућа 
решења за одређене проблеме могу да укључе обуку запослених, боље планирање, 
коришћење других ревизијских техника, другачији приступ ревизији, итд.  
 
Евиденција прегледа ревизије 
 
Потребно је водити евиденцију обављених прегледа и чувати је у ревизијском спису. Ова 
евиденција треба да покаже следеће: 
 

• основне фазе ревизије и најважнија документа која су прегледана; 
• резултате прегледа; 
• ко је вршио прегледе; 
• датуме вршења прегледа; и 
• извучене поуке које ће се применити у следећој ревизији. 

 
Евиденцију прегледа треба да потпише начелник Одељења за интерну ревизију или друго 
лице које је вршило преглед ревизије, и то након сваке фазе ревизије. Тачно време 
обављања прегледа зависиће од природе, сложености и трајања ревизије.  
 
У наставку је приказан пример документа Преглед ревизије. 
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ПРЕГЛЕД РЕВИЗИЈЕ 
 

 
Ревизија: 
 
Буџетска година: 
 

Фаза ревизије Ревизор Начелник Одељења за 
интерну ревизију 

Утврђивање циљева (контрола)   

Утврђивање и оцена контрола   

Тестирање контрола   

Образац за налазе    

Нацрт извештаја    

 
 
Извештај припремљен (датум): 
 
Коментари: 
 
 
 
 
 
Питања која ће се пренети на наредну ревизију: 
 
 
 
 
 
 
Завршни преглед који је извршио начелник Одељења за интерну ревизију 
 
 
 
Датум: 
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3. ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 
Интерна ревизија ће редовно неформално обавештавати руководство о напретку ревизије. 
По завршетку ревизије, нацрт извештаја се доставља начелнику Одељења за интерну 
ревизију на разматрање. Коначни извештај, који садржи и званични одговор руководства на 
нацрт извештаја, доставља се руководиоцу организације или неком другом вишем 
руководиоцу, нпр. секретару.  
 



 
 
 

ПРИРУЧНИК ЗА 
ИНТЕРНУ 

РЕВИЗИЈУ У 
СРБИЈИ 

 
 
 
 
 
 

ТРЕЋИ ДЕО: ВЕШТИНЕ ИНТЕРНЕ 
РЕВИЗИЈЕ   
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1. УВОД 
 

Овај део Приручника за ревизију пружа упутство за неке од основних вештина и техника које 
интерни ревизори могу користити у послу.   
 
Друго поглавље (Вештине комуникације), као и треће поглавље (Планови активности и 
накнадне ревизије) су од суштинске важности за сваку ревизију будући да непримењивање 
ових конкретних вештина и процедура може озбиљно умањити утицај ревизије,а у неким 
случајевима може имати чак и негативан утицај на утисак о интерној ревизији и појединцима 
који је врше. 
 
Поглавље које говори о узорковању пружа смернице за неке од основних начина 
утврђивања величине и структуре узорака који се користе при вршењу ревизијских тестова, 
и релевантно је за све врсте ревизије. 
 
Сврха преосталих поглавља јесте да пруже упутства везана за приступ код три најчешће 
врсте ревизија са којима се сусрећу интерни ревизори.   
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2. ВЕШТИНЕ И ТЕХНИКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
 
2.1. Први састанак са руководством  
 
Сврха састанка 
 
Први састанак са руководством је веома важан јер пружа прилику да се успостави 
одговарајућа атмосфера и оствари ефикасна сарадња током целе ревизије. 
 
На првом састанку треба да: 
 

• објасните улогу интерне ревизије (само уколико је то прва ревизија у  организацији), 
као и да нагласите да је основни циљ да се кроз ревизију обезбеде конструктивни 
савети и помоћ; 

 
• размотрите и усагласите обим и циљеве ревизије јасно наводећи да ћете радо 

одговорити на сва питања и прихватити ставове и сугестије руководства; 
 
• питате руководство за њихово виђење проблема који тренутно постоје у оквиру 

активности које су обухваћене ревизијом; тиме ћете показати да цените њихов 
допринос, да уважавате њихово мишљење и да не тражите само разлоге да 
критикујете њихов рад; 

 
• разговарате о временском оквиру ревизије, као и о свим потешкоћама које се могу 

јавити у вези с тим (нпр. одсуство кључних запослених, увођење нових система, итд.); 
треба да будете свесни да руководство може да се послужи проблемом временског 
оквира ревизије као изговором за одлагање ревизије; 

 
• утврдите ко су главни људи са којима треба да се састанете на самом почетку 

ревизије; такође је важно да са руководством потврдите да ћете моћи директно да 
контактирате са запосленима и да за сваки разговор не морате тражити одобрење 
претпостављеног; 

 
• утврдите процедуре које ће се користити: 

o за потврду ревизијских налаза; 
o у дискусији везаној за нацрт извештаја; 
o у усвајању коначног извештаја; 

 
• објасните да ће се сви подаци третирати као поверљиви; 
 
• утврдите радно време запослених у субјекту ревизије, где су смештени (и нарочито, 

да ли се неке активности обављају ван канцеларија организације), као и остале 
рутинске ствари како бисте лакше организовали састанке, лоцирали људе, итд; 

 
• нагласите да ће вам бити неопходан приступ свим релевантним документима; 
 
• замолите да вам обезбеде канцеларију/радни сто током ревизије, уколико је то 

неопходно.  
 
Успешним првим састанком можете да обезбедите ревизију која ће се водити у доброј и 
позитивној атмосфери, уз активну сарадњу запослених уместо отворене нељубазности.  
 
Треба да водите записник са првог састанка и да га одложите у текући ревизијски досије.  
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2.2. Завршни састанак 
 
Сврха 
 
Сврха завршног састанка је да се са субјектом ревизије постигне сагласност око садржаја 
нацрта извештаја, као и свих осталих проблема који нису наведени у извештају. Уколико је 
то могуће, учесницима треба унапред доставити нацрт извештаја, што ће им дати прилику 
да прочитају извештај и припреме се за  састанак.   
 
Овај састанак субјекту ревизије пружа прилику  да  разјасни одређена питања и изнесе своје 
мишљење о значајним налазима, препорукама и другим подацима наведеним у нацрту 
извештаја. Ревизори кроз овај састанак треба да се увере да у званичном одговору субјекта 
ревизије неће бити изненађења. Завршни састанак је  и  прилика да се  покаже да је намера 
да се извештајем побољша тренутни начин рада.   
 
Временски оквир 
 
Након завршетка рада на терену начелник службе за интерну ревизију треба да контактира 
руководство како би утврдио одговарајуће време и место завршног састанка.   
 
Учесници на састанку 
 
Састанку треба да присуствују сви запослени којих се директно или индиректно тиче садржај  
извештаја, као и запослени који ће бити одговорни за спровођење корективних мера, без 
обзира да ли ће они сами предузимати те мере или ће те мере на одређени начин утицати 
на њихов рад. 
 
Дискусија 
 
Завршни састанак може се претворити у незгодну конфронтацију или у отворену и 
пријатељску дискусију. Ток расправе на завршном састанку зависи од  налаза утврђених 
током ревизије, као и од тога ко присуствује том састанку. Ревизор треба да: 
 

• сумира ревизију, наводећи оно што је урађено (циљеве, обим, процедуре); 
• наведе зашто је то урађено; 
• наведе утврђене ризике; 
• укратко изнесе налазе и препоруке за отклањање ризика који су у вези са тим 

налазима; 
• наведе раније значајне проблеме који су већ кориговани; и 
• помене све мање значајне проблеме утврђене током ревизије. 

 
Ревизор треба да буде спреман да детаљно дискутује о свим питањима. Такође је важно да 
са руководством унапред разговарате о свим важнијим ревизијским налазима тако да у 
извештају не буде изненађења. Можете искористити прилику и да им се захвалите на 
сарадњи током ревизије, уколико је то прикладно.  
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Избегавање конфронтација  
 
Ревизор треба да буде спреман да приликом презентовања извештаја може доћи до 
конфликтних ситуација, те стога мора да располаже свим релевантним чињеницама и 
подацима како би поткрепио ревизијске налазе. Да би се конфронтације током завршног 
састанка свеле на најмању могућу меру, ревизор треба да: 
 

• буде љубазан; 
• избегава безличне фразе (нпр. уколико је у питању неслагање); 
• настоји да наведе саговорника да се сложи са њим; 
• избегава да саговорника „сатера у ћошак“. 

 
Решавање конфронтација 
 
Пре свега, важно  је да знате разлику између размене мишљења и неспоразума. Некад 
једноставно треба пустити субјекта ревизије да изнесе своје мишљење јер је могуће да није 
у питању неслагање, већ субјект ревизије једноставно жели прилику да оправда своју 
позицију, односно појасни разлоге везане за ситуацију коју је ревизор затекао. Након што 
субјект ревизије изнесе своје мишљење, могуће је да ће бити спремнији да прихвати нацрт 
извештаја у постојећем облику. Уколико субјекту ревизије понудите могућност да га цитирате 
у извештају, у неким ситуацијама то може да оконча неспоразум.  
  
Ревизори морају да реагују и да свој приступ прилагоде у зависности од саме дискусије и 
чињеница које се износе. Ревизор мора да остане праведан/коректан и објективан и да се 
служи само битним чињеницама, као и да прихвати измене које извештај могу да учине 
јаснијим и тачнијим, али које притом неће компромитовати налазе, закључке и препоруке 
ревизије.  
  
Ревидирање нацрта извештаја 
 
Ревизор треба да буде спреман да прихвати измене одређених формулација, односно друге 
предложене измене, уколико је уверен да су оне исправне, и само уколико те измене не 
утичу на закључак ревизије, не мењају нагласак на одређеном значајном проблему 
утврђеном током ревизије, односно не утичу на корективну меру. Уколико дође до 
непомирљивог неслагања, а није у питању погрешно тумачење чињеница (значи постоји 
слагање по питању чињеница), ревизори треба да истакну да ће у извештају навести 
проблеме онако како их они виде, али да су спремни да укључе и ставове субјекта ревизије, 
односно њихове одговоре.  
 
Завршетак састанка 
 
На крају састанка треба да сумирате главна питања која су разматрана током састанка  и да 
потврдите наредне кораке, као и очекивани рок за подношење коначног извештаја.  
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2.3. Технике вођења разговора и ефикасна комуникација 
 
Увод 
 
Разговори су кључни део процеса ревизије и представљају важан начин за добијање и 
потврду података и чињеница који се односе на функционисање система и контрола. 
Истовремено, разговори представљају и прилику да се оствари добра сарадња између 
службе за интерну ревизију и субјеката ревизије, као и да код субјекта ревизије оставите 
утисак професионалности. 
 
Постоје две врсте разговора – директни/конкретни и индиректни/општи. Сврха директних 
разговора јесте добијање конкретних података који се могу проверити, нпр. о процедурама 
за плаћање фактура за набавку. Ревизор овакве састанке планира тако што утврђује 
податке који су му потребни и поставља питања кроз која ће добити те податке. Ревизор цео 
састанак држи под контролом, одређује његов тон и динамику, и цео разговор држи у 
границама планираних циљева. Предност директних разговора је у томе што ревизору 
пружају управо оне податке које он жели да сазна, док је њихова мана у томе што откривају 
мало других података.  
 
Насупрот директним разговорима, сврха индиректних разговора је да се са субјектом 
ревизије постигне одређено разумевање и да се изгради неопходно поверење. Директна 
питања се избегавају, а разговор се води тако што ревизор утврђује и отвара само општа 
питања за дискусију. Овај приступ омогућава и откривање нових подручја за ревизију, али 
овакве разговоре у сваком случају треба да држите под контролом јер иначе могу да вам 
одузму превише времена.    
 
Не постоји „најбољи“ начин за вођење разговора. Приступ који ћете применити зависи од 
лица са којим разговарате, од природе саме ревизије, од врсте података који су вам 
потребни, као и од времена које имате на располагању. У многим случајевима разговори 
заправо представљају комбинацију два наведена приступа тако што започињу директним 
приступом са циљем да се добију потребни подаци, а завршавају индиректним приступом 
који саговорнику омогућава да прошири дискусију.  
 
Без обзира на приступ за који се определите, постоји низ ствари које треба да урадите да 
бисте извукли максималну корист из разговора које водите. У даљем тексту наведени су 
основни кораци.  
 
Планирање разговора  
 
Уколико сте са саговорником остварили добру сарадњу, или сте се са њим срели више пута, 
онда га можете посетити необавезно и ненајављено. Уколико то није случај, онда  унапред 
закажите састанак. 
 
При планирању разговора треба да: 
 

• утврдите сврху вашег састанка; 
• установите податке које желите да сазнате;  
• кад год је то могуће, благовремено обавестите лице о састанку – водите рачуна о 

времену кад субјект ревизије има највише посла; 
• разговор обавите у канцеларији вашег саговорника (уколико он не инсистира да то 

буде на другом месту); важно је да ваш саговорник буде у окружењу у коме се осећа 
пријатно, као и да вас не прекидају у разговору; поред тога, саговорнику ћете тиме 
омогућити да говори без бојазни да ће га чути неко други; 
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• објасните саговорнику шта је сврха вашег састанка; 
• унапред тражите податке који су вам потребни; 
• припремите сву документацију коју треба да носите са собом; 
• забележите питања која желите да поставите. 

 
Кад уговарате састанке, покушајте да оставите себи мало времена између два састанка тако 
да можете да прегледате своје белешке док су вам одређена питања још увек свежа у глави. 
 
Започињање разговора 
 
Покушајте да одолите искушењу да одмах кренете са питањима. Уместо тога, састанак 
започните тако што ћете саговорника покушати да опустите и да са њим успоставите 
одређену везу. Посветите мало времена општим стварима како бисте саговорника навели 
да слободно говори. На пример, уколико се срећете по први пут, можете прокоментарисати 
канцеларију саговорника (нпр. прилично је велика, или има леп поглед на град), или зграду 
уопште (нпр. ако је у питању нова зграда, или се субјект ревизије ту недавно уселио). Ипак, 
водите рачуна да све што кажете буде искрено. Првих пар минута разговора је нарочито 
важно  уколико имате утисак да је ваш саговорник уплашен, или је кад је то неко од нижих 
службеника. 
 
Међутим, уколико ваш саговорник нема пуно времена, разговоре о неким свакодневним 
темама треба избегавати. Разговор започните прилагођавајући се расположењу 
саговорника, али увек се трудите да будете неформални, пријатељски расположени и 
природни.   
 
Ствар је личне процене кад треба започети са конкретним питањима. Најбитније је да са 
питањима почнете онда кад је ваш саговорник довољно опуштен. Прелазак на конкретна 
питања треба да буде тактичан – можете да кажете нпр. „бојим се да вам не одузимам 
време, па бих вас питао...“. 
 
Пре него што пређете на главну тему разговора, било би добро да проверите колико 
времена има ваш саговорник. То ће вам омогућити да прилагодите свој приступ, као и 
брзину и нагласак ваших питања, уколико је то неопходно. 
 
Разговор 
 
Разговор не треба да личи на испитивање. Саговорник је  тај који углавном треба да прича, а 
ви треба пажљиво да слушате. 
 
Корисно је да следеће ствари имате на уму током разговора: 
 

• лицу са којим разговарате не треба да „држите слово“, без обзира колико је његов 
положај нижи; 

• будите  пријатни и заинтересовани, чак и кад је ваш саговорник непријатан и не 
сарађује; 

• гледајте саговорника док говори и док му постављате питања; немојте да зурите, јер 
то код вашег саговорника може изазвати посрамљеност или напетост, већ с времена 
време на кратко погледајте у страну; 

• насмешите се, климните главом док ваш саговорник говори и покажите да га слушате, 
да сте заинтересовани, да се слажете са њим; 

• избегавајте све што може да укаже на ваше неслагање, неодобравање или неверицу 
у погледу онога што сте чули; 
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• не правите негативне коментаре и не оспоравајте оно што вам је речено; међутим, 
тражите објашњења тамо где је то потребно;  

• не улазите у расправу; 
• будите спремни за реакције које ће сигнализирати да лице са којим разговарате није 

сигурно или не разуме оно што је речено; 
• пажљиво размислите о одговорима које сте добили на постављена питања; најпре 

одвојите чињенице од мишљења, а затим утврдите правац ваших даљих питања. 
 
Држите дискусију под контролом  
 
Треба да будете спремни да прихватите и чињеницу да се у разговорима увек „протраћи“ 
одређено време углавном због тога што се лица са којима разговарате не држе питања. 
Неки су склони да одлутају од теме више него други. Настојте да не уводите дигресије у 
разговор, односно да саговорника не подстичете да прави дигресије.  
 
Уколико саговорника желите да вратите на праву тему, важно је да то урадите тактично. 
Контролисање дигресија може да буде велики проблем. Уколико то урадите очигледно, 
ризиковаћете да узнемирите саговорника и изгубите сарадњу коју сте имали. Уколико их не 
контролишете, изгубићете време и вероватно нећете добити све податке који су вам 
потребни. Увек покушајте да будете заинтересовани за оно што вам се говори и избегавајте 
да покажете знакове фрустрације или нестрпљења.  
 
Завршавање разговора  
 
Кад сте кроз разговор постигли све што сте желели, треба да преузмете иницијативу да 
разговор приведете крају. Међутим, уколико је лице са којим разговарате очигледно спремно 
да још говори, а даје вам и корисне информације, разговор немојте прекидати само зато што 
сте искористили планирано време јер на тај начин некад можете изгубити корисне податке.  
 
При завршавању разговора увек се држите уобичајене куртоазије, што значи да увек:  
 

• захвалите се саговорнику на времену и помоћи;  
• кажите му да вам се обрати, или да вам  пошаље електронску поруку уколико се сети 

неких важних или релевантних информација након састанка; 
• потврдите све што се договорили током разговора, нпр. договорили сте се да вам 

достави документа, додатне информације, итд; 
• оставите себи могућност да се вратите и да тражите додатне информације или 

појашњења тако што ћете на пример рећи: „Можда ће ми требати додатна 
појашњења након што прегледам своје белешке. Да ли би вам сметало уколико вас 
позовем или поново дођем на кратко?”.  

 
Након разговора 
 
Покушајте да након разговора прегледате белешке што је пре могуће. Урадите неопходне 
измене у белешкама и утврдите да ли су вам потребне додатне информације или 
појашњења. 
 
Уколико сте се договорили да нешто урадите или доставите лицу са којим сте разговарали, 
побрините се да то урадите што пре. Уколико то не учините, компромитоваћете свој  
кредибилитет, као и однос са лицем са којим сте разговарали. 
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Ефикасна комуникација – подсетник   
 
Вербална комуникација  
 
Податке који су вам потребни добићете само уколико и ви и саговорник на исти начин 
тумачите питања која ви постављате, односно одговоре на та питања. Веома често се деси 
да се речи и фразе интерпретирају другачије од онога што је говорник намеравао да каже.  
Да бисте умањили ризик од неспоразума, од помоћи вам може бити следеће: 
 

• пажљиво размислите о сваком питању које постављате, и покушајте да их 
формулишете тако да буду јасна и недвосмислена; 

• свако питање треба да буде што је краће могуће; не постављајте више питања 
истовремено; 

• користите кратке, једноставне, познате речи тако да повећате шансу да их лице са 
којим разговарате исправно тумачи; 

• избегавајте жаргон и техничке термине које ваш саговорник можда неће разумети; 
• избегавајте неодређене, опште или непрецизне речи (као што су нпр. брзо или често), 

односно апстрактне речи (нпр. успешан), које могу да се тумаче на низ различитих 
начина; 

• избегавајте питања која могу да изазову  емотивне реакције лица са којим 
разговарате (нпр. „шта је по вама узрок лошег пословања вашег сектора или 
одељења?“). 

 
Невербална комуникација 
 
Невербална комуникација је важан део комуникације и они који постављају питања често 
заборављају да посматрају невербалне поруке које добијају од саговорника. 
 
Примери на које треба да обратите пажњу су следећи: 
 

• климање главом у знак разумевања и прихватања; 
• мрштење, које сигнализира недовољно разумевање или збуњеност; 
• укрућен израз лица или уста, који сигнализира неслагање; 
• трептање, које указује на несигурност у  погледу одговора, односно неспремност да 

се одговори.  
 
Не заборавите да и ви шаљете невербалне поруке, те да их можете искористити да вам 
помогну да разговор тече глатко и ефикасно. На пример, израз лица, очи, покрети руку и 
тела могу да укажу на ваш ентузијазам у вези са ревизијом, као и слагање са одређеним 
стварима које је изнео ваш саговорник. Невербалне поруке могу да вам помогну да оно што 
говорите буде прихватљивије за вашег саговорника. Саговорника можете и да охрабрите и 
дате му комплимент, нпр. лагано климање главом док лице говори показује да слушате и 
разумете оно што се говори. 
 
Водите рачуна да ваш израз лица, очи, покрети и гестови не буду протумачени као 
недостатак интересовања, неслагање или неодобравање онога што вам се говори. Осмеси 
су такође ефикасан начин да створите пријатну и пријатељску атмосферу, као и да 
подстакнете саговорника да говори. 
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Постављање питања на прави начин 
 
Најпре, запамтите да не треба да причате превише – то је једна од највећих грешака коју 
ревизори праве у разговорима.   
 
Постоје две врсте питања: „отворена“  и „затворена“ .   
 
Отворена питања саговорника обично терају да размишља о одговору, али му дају слободу 
да одговори на начин који сматра најбољим. На оваква питања можете добити низ 
различитих одговора. Отворена питања почињу речима као што су: „зашто“, „како“, „шта“ и 
„који“. На пример, „Због чега је неопходно да се документација прегледа у овај фази?“, „На 
који начин вам подаци из овог извештаја могу бити од користи?“, „Какве промене бисте 
желели да видите у погледу ове процедуре?“   
 
Затворена питања испитанику остављају много мањи избор за одговор, који често може да 
буде само „да“ или „не“. На пример, „Да ли прегледате овај документ/извештај?“, „Да ли 
постојеће процедуре функционишу добро?“, „Значи, ви сами припремате овај документ?“ „ 
Да ли сте ви потписали овај документ?“ „ Да ли сте тада били присутни?“. Тенденција код 
оваквих питања је да испитаник често даје одговор за који мисли да ревизор жели да га чује, 
а не онај који представља праву ситуацију. Оваква питања остављају мало простора за 
дискусију и лицу са којим разговарате отежавају да износи своје идеје. Међутим, оваква 
питања су корисна за добијање конкретних података или потврђивање основних чињеница и 
бројки. 
 
При постављању питања добро је да имате на уму следеће: 
 

• будите пријатељски расположени и пријатни што је више могуће, и насмешите се; 
• посматрајте израз лица да бисте проверили да ли ваш саговорник схвата питања или 

је збуњен; 
• не пожурујте саговорника да одговори на ваше питање – будите тихи и погледајте у 

страну уколико је то потребно; 
• уколико лице са којим разговарате не може да одговори на ваше питање у неком 

разумном времену, предложите да пређете на следећу тему, па се касније вратите на 
неодговорено питање.  

 
Кад говоримо о самим питањима, имајте на уму следеће: 
 

• покушајте да унапред осмислите питања, односно током планирања састанка, али 
будите спремни да будете флексибилни у зависности од одговора које добијете; 

• нека ваша питања буду јасна, концизна и ограничена на једну тему или проблем;  
• користите речи и језик које ће ваш саговорник разумети; 
• не постављајте превише прешироких питања; 
• покушајте да питања постављате логичним редоследом, али будите спремни и да 

одређене интересантне ствари пропратите додатним питањима.   
 
Важност слушања 
 
Већини људи је веома тешко да пажљиво слушају некога након 30 минута будући да 
концентрација након тог периода опада. Постоји више разлога због којих људи не слушају 
пажљиво, укључујући и: 

• пажња је скренута на нешто што саговорник каже или уради, или је у питању његов 
изглед; то могу бити иритирајући манири или начин говора, физички изглед или стил 
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одевања; 
• температура у просторији, неудобна столица; 
• престајете да слушате зато што сте уморни или имате друге ствари на уму; 
• престајете да гледате у саговорника и губите корист коју можете имати од 

невербалне комуникације. 
 
Да бисте побољшали вештине слушања, треба да: 
 

• гледате у лице са којим разговарате; 
• седите усправљено да бисте побољшали менталну концентрацију; 
• обраћате пажњу и концентришете се на то да схватите оно што вам се говори; 
• трудите се да вам не одвуку пажњу. 
 

Најважније је да ви не причате превише. Врло често интерни ревизори потроше драгоцено 
време прекидајући лице са којим разговарају да би опширно изнели сопствене ставове и 
мишљење. Имајте на уму да је основна сврха ових састанака да ваши саговорници причају.  
 
Белешке  
 
Постоји више начина бележења, а ви треба да осмислите начин који вама одговара. У 
даљем тексту су неке ствари које можете да узмете у обзир: 

• питајте лице са којим разговарате да ли му смета ако бележите;  
• немојте да ваше бележење буде претерано очигледно, јер тиме можете одбити 

саговорника;  
• сведите време бележења на минимум, али се потрудите да забележите кључне 

ствари; 
• не гледајте у ваш нотес осим кад пишете; 
• трудите се да ваше белешке буду јасне и читке тако да имају смисла након састанка; 
• прегледајте белешке што је пре могуће након састанка, и тамо где је то потребно 

опширније их објасните. 
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3. ПРИПРЕМА РЕВИЗИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 
 
3.1. Увод 
 
Овај део Приручника за интерну ревизију бави се ревизијским извештајима и обухвата: 
 

• сврху и функцијe ревизијског извештаја;  
• врсте ревизијских извештаја и њихове алтернативе;   
• упутства која се тичу структуре и садржаја ревизијских извештаја. 

 
Ревизијски извештај руководиоцу организације треба да пружи потврду адекватности 
система који се прегледа, као и основу за свеукупну потврду адекватности система интерних 
контрола која се руководству саопштава путем извештаја. 
 
Веома је важно имати на уму да је ревизијски извештај једини опипљиви производ ревизије 
и да као такав представља „излог“ интерне ревизије. Он представља суму планирања, 
времена и напора који су уложени у једну ревизију и одражава квалитет и темељитост 
ревизије. Квалитет извештаја ће значајно утицати на слику коју ће руководство организације 
имати о интерној ревизији. Неадекватан извештај може поништити и најбољи ревизијски рад 
и најбоље закључке. Извештај поред тога може штетно утицати на репутацију и статус 
интерне ревизије.  
 
Сврха и функције ревизијског извештаја 
 
Основни циљеви ревизијског извештаја су: 
 

• да извести о идентификованим проблемима и узроцима тих проблема; 
• да објасни дејства и последице ових проблема и квантификује их тамо где је то 

неопходно;  
• да анализама и проценама измери успешност (перформансе) и укаже на области у 

којима се може постићи већа ефикасност и ефективност и елиминисати губитак;   
• да убеди руководство у неопходност промене; 
• да предложи практична и економична решења; 
• да пружи основе за праћење спровођења одговарајућих мера.  

 
Постоје три основне функције ревизијског извештаја. Као прво извештај је  документ који 
треба да подстакне предузимање мера - извештај који не подстакне предузимање 
одговарајућих мера представља губитак времена за све који су били укључени у ревизију. 
Да би резултирао предузимањем одговарајућих мера, извештај треба да пружи кориснику 
кратку и објективну оцену контрола у области која је предмет ревизије и да нагласи сваку 
значајну идентификовану слабост. Извештај треба и да извести о  утицају ових слабости на 
ниво контрола. Такође, извештај руководству указује да по том питању нешто треба учинити, 
и то:  
 

• кроз објашњавање ризика, и 
• где је то могуће, квантификовање тих ризика и свих потенцијалних користи. 

 
Као друго, извештај представља формални, перманентни запис извршеног ревизијског 
посла и добијених закључака, као и нивоа контрола које постоје у одређеној области у 
одређеном тренутку. Коначно, добар извештај, који показује професионализам и 
компетентност ревизора, сведочи о објективности и независности интерне ревизије и 
показује да ревизори могу да помогну у побољшавању ефикасности и ефективности.  
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3.2. Врсте ревизијских извештаја 
 
Извештај, као формални запис о резултатима извршене ревизије, треба сачинити у писаној 
форми. Постоје две основне врсте ревизијских извештаја - стандардни извештај и 
Меморандум о ревизији. 
 
Стандардни извештај је врста извештаја која се најчешће користи. Састоји се из три 
основна дела: резиме, план активности (акциони план) и детаљни извештај. 
 
Меморандум о ревизији је најчешће краћи од стандардног извештаја и служи: 
 

• за брзе и специфичне прегледе који се обављају на захтев руководства како би се 
добиле информације о резултатима накнадних ревизија; 

• када се појаве само мање битни налази ревизије; и 
• као прелазни извештај у дужим ревизијама. 

 
Као алтернатива за ревизијски извештај постоји и могућност усмене презентације, што 
подразумева формалну презентацију налаза ревизије, као и дискусију о мерама које 
руководство треба да предузме. Предности и недостаци извештаја и презентација су 
представљени у следећој табели:  
 
Метода 
презентације Предности Недостаци 

Презентација 

• Интерактивна 
• Флексибилна 
• Лакше прихватање 
• Помаже у разматрању тежих 
питања и решења 

• Може повећати шансу за 
спровођење мера 

• Доприноси фокусирању на 
приоритетна питања 

• Интерна ревизија може утицати на 
предузимање мера 

• Не могу се представити сви докази 
• Може довести до потешкоћа 
приликом представљања сложених 
података што може довести до 
неспоразума 

• Потребне су вештине 
презентовања и активно учешће 
две особе 

• Неопходна је добра припрема 
• Могућност доминације једне особе 
или одређеног проблема 

• Корисник може и даље захтевати 
извештај 

Стандардни 
извештај 

• Добар за детаљно извештавање и 
сложене податке 

• Може да обезбеди опште 
информације и контекст  

• Докази су одмах на располагању 
читаоцу 

• Неки корисници сматрају да су 
извештаји „ауторитативнији“ 

• Захтевају више времена за 
припрему 

• Дугачки извештаји могу остати 
непрочитани до краја 

• Понекад тешко прихватљиви 
• Могу бити неблаговремено 
презентовани због кашњења у 
припреми 

 
3.3. Структура ревизијског извештаја 
 
Требало би да руководилац интерне ревизије дефинише прецизну структуру ревизијског 
извештаја. Битно је да свака организација има препознатљиви стил извештавања. Ово 
помаже руководиоцима да лакше користе и разумеју ревизијске извештаје, а помаже и 
стварању имиџа службе за интерну ревизију. 
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Стандардни ревизијски извештаји обично треба да садрже следеће: 
 

• Насловну страну / корице извештаја; 
• Садржај;  
• Резиме; 
• План активности/ Предлог препорука; 
• Детаљни извештај;  
• Прилоге / анексе. 

 
Меморандум о ревизији обухвата: 
 

• Увод;  
• Закључак ; 
• Низ одвојених пасуса, где детаљни налази и препоруке имају адекватне наслове. 

 
У даљем тексту наведена су упутства у вези са садржајем сваког поглавља/одељка у 
стандардном ревизијском извештају. 
 
Насловна страна ревизијског извештаја 
 
На насловној страни/корицама извештаја треба да буде наведен наслов извештаја, датум 
припреме и број извештаја. Неке службе за ревизију имају лого који стоји на насловној 
страни/корицама. Не би било лоше размотрити могућност коришћења различитих боја 
корица за различите типове ревизија (системи, „вредност за новац“ (VFM value for money), 
итд.).  
 
Садржај 
 
Садржај треба да садржи наслов извештаја, детаље свих главних поглавља/одељака 
извештаја и списак свих анекса/прилога. 
 
3.3.1. Резиме 
 
Резиме треба да стоји одвојено и да читаоцу преноси основне закључке без 
упућивања/референци на детаљан извештај. Резиме вишем руководству треба да омогући 
да брзо и лако утврди:  
 

• обим и основне циљеве ревизије;  
• зашто се ревизија врши; 
• природу и скалу система или делатности која се прегледа; 
• основне закључке ревизије; и 
• основне препоруке. 

 
Резиме је најважнији део извештаја јер представља прилику да читаоца подстакнете да 
погледа и детаљан извештај, те да предузме одређене мере, односно побрине се да су 
одговарајуће мере предузете. Обично не треба да буде дужи од три куцане странице и 
треба да садржи следећа поглавља/одељке. 
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Увод и опште информације – насловна страна: 
 

• одговарајуће детаљне информације о области која се прегледа, као и навођење 
значаја, односно вредности теме/система и свих важних или неуобичајених аспеката 
које читалац треба да зна; 

• обим и главне циљеве ревизије; 
• све важне области које су искључене из ревизије, као и разлог искључености; 
• када и зашто је вршена ревизија. 

 
Основни закључци треба да парафразирају најважније закључке изнете у детаљном 
извештају. Они су често наведени по поглављима/одељцима, али је некад делотворније 
утврдити заједничке „теме“ које ће се појављивати у извештају (недостатак обуке, 
недостатак упутстава, итд.). Сваки општи закључак мора тачно одсликавати налазе и 
коментаре из детаљног извештаја. У овом одељку/поглављу, држите се најважнијих питања 
и покушајте да избегнете мање важне закључке.   
 
Основне препоруке треба да наводе само кључне (приоритетне) препоруке које 
представљају План активности / Предлог препорука, и свака од њих треба да буде у вези са 
једним или више основних закључака.  
 
Кључна ствар коју треба да имате на уму је да резиме треба да заинтересује читаоца, што 
ће затим водити предузимању одређених мера. 
 
У Плану активности / Предлогу препорука наводе се све препоруке садржане у 
детаљном извештају (видети четврто поглавље).   
 
3.3.2. Детаљни извештај 
 
Формат   
 
Основни део извештаја треба да буде подељен на одговарајућа поглавља/одељке са јасним 
насловима, на пример „Подношење захтева за набавку/требовање“. Редослед 
поглавља/одељака утврдиће се током процеса планирања извештаја. Редослед може да 
одсликава релативну важност ревизијских налаза, хронолошки редослед или да једноставно 
прати редослед којим се операције/догађаји дешавају у самом систему.  
 
Препоруке обично треба да буду наведене на крају сваког поглавља/одељка. Међутим, 
уколико је неко поглавље/одељак нарочито обимно и/или се бави низом различитих питања, 
препоруке могу да се унесу на одговарајућим местима у том поглављу/одељку. Препоруке 
треба да буду наведене у посебним пасусима којима ће претходити поднаслов „Препоруке“ 
(масним словима). 
 
Садржај 
 
Свако поглавље/одељак треба да садржи детаље релевантних налаза. Важно је нагласити 
основне узроке одређених слабости, као и њихов утицај на обављање послова или на ниво 
контроле. Уколико не наведете ове узроке, ваш извештај ће имати једну од највећих 
слабости ревизијских извештаја. Поставите себи следећа питања: 
 

• „зашто се то дешава, односно не дешава?“ 
• „какав утицај то има на обављање послова, контролу, ефикасност, итд.?“ 
• „зашто је неопходно да руководство зна за то?“ 
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Треба укључити и препоруке које се тичу основних слабости.   
 
Описни материјал треба да буде ограничен на оно што је потребно да би се утврдила 
природа и обим било које откривене слабости. Није неопходно да наводите комплетне и 
детаљне описе сваког система који се прегледа. 
 
Често је корисно укључити графиконе, табеле и дијаграме који ће квантификовати и 
илустровати податке. Водите рачуна да не претерате са употребом графикона јер то нпр. 
може да засени поруку коју преносите, а понекад и иритира читаоца.  
 
Извештај мора да буде заснован на чињеницама. Субјективни коментари нису прихватљиви. 
Уколико је неопходно да дате своју претпоставку, треба јасно да назначите њену 
заснованост.  
 
Где год је то могуће, избегавајте дуге пасусе. 
 
Не устручавајте се да кажете да је нешто урађено добро, или да се осврнете на неке добре 
ствари које сте установили. Водите рачуна да ипак не претерате. 
 
Препоруке 
 
Постоји неколико једноставних ствари које треба да имате на уму приликом припреме 
препорука.  Препоруке треба да:  
 

• буду засноване на поузданим информацијама; 
• се односе на узроке који леже у основи проблема, а не само на симптоме; 
• прецизно описују шта треба урадити; 
• предложе лице које ће бити дужно да предузме одређене мере; 
• буду јасне, концизне и једноставне; 
• буду недвосмислене;  
• буду остварљиве; 
• упућују на конкретну радњу, односно свака препорука треба да се односи на једно 

питање.  
 
Уколико је субјект ревизије већ предузео неке мере, или је сагласан да предузме неке мере, 
то треба да буде наведено у извештају. 
 
Нумерисање пасуса – неколико једноставних правила 
 
Извештаји треба да буду нумерисани једноставно и по бројевима (1; 2; итд), почев од 
резимеа па до краја извештаја. Сваки пасус треба да буде обележен бројем. 
 
Препоруке треба да буду нумерисане (П1, П2, П3, итд.) тако да их је лако пронаћи. 
 
Наслови и поднаслови не треба да буду нумерисани. 
 
3.4. Завршавање извештаја 
 
Постоји одређени број кључних провера које треба да извршите пре него што завршите 
извештај. Поставите себи следећа питања: 
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1) Резиме 
а) Да ли ће читаоца мотивисати довољно да прочита детаљни извештај? 
б) Да ли основни закључци тачно одсликавају основне проблеме и закључке 
садржане у детаљном извештају? 

ц) Да ли се кључне препоруке односе на један или више основних закључака? 
 

2) Детаљни извештај 
а) Да ли су закључци адекватни и смислени? 
б) Да ли су слабости и добре стране квантификовани тамо где је то могуће? 
в) Да сте „продали“ потребу за корективним мерама? Да ли сте објаснили утицај 
проблема који сте открили? Користите „па шта?“ тестирање. 

г) Да ли се ваше препоруке ефективно баве основним узроцима неког проблема? 
 

3) Генерално  
а) Да ли је тон извештаја одговарајући? 
б) Да ли сте покушали да будете позитивни тамо где могуће? 
в) Да ли је извештај једноставан за читање и разумевање? 
г) Да ли сте избрисали све сувишне речи и фразе? 

 
Можете користити и следећи списак питања која служе за проверу како бисте били сигурни 
да сте припремили квалитетан нацрт извештаја, односно коначни извештај. 
 
Списак питања кроз која ћете проверити квалитет ревизијског извештаја  
 
Садржај извештаја 
 

    Нацрт Коначни Није 
применљиво 

1. Ревизијски извештај укључује:       
  • пропратно писмо       
  • насловну страну       
  • садржај       

2. Ревизијски извештај садржи  резиме (максимално 
2/3 странице)       

3. Детаљан извештај укључује:       
  сврху ревизије, као и изворе, уколико је то могуће;       

  
обим ревизије, као и период покривен ревизијом, 
функције или процедуре које су прегледане, као и 
ревизијске технике које су коришћене; 

      

  Опште информације које описују одређену 
активност:       

  • резултат ревизије       
  • налаз ревизије       
  • закључак ревизије       
  • препоруке ревизије       
  • план активности       
  • све релевантне прилоге       
4. Нацрт извештаја је јасно означен као „нацрт“       
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Квалитет, тон и изглед извештаја (наставак) 
 

    Нацрт Коначни Није 
применљиво 

1. Извештај је јасан, концизан и без непотребних 
детаља. 

      

2. Закључци изнети у резимеу и главном делу 
извештаја су консистентни.  

      

3. Извештај је подељен у одељке и сваки одељак је 
јасно обележен. 

      

4. Уколико су неопходни, описи оперативних 
процедура су кратки и концизни. 

      

5. Структура извештаја је логична и лака за 
праћење. 

      

6. Избегавају се жаргони, технички језик, клишеи и 
колоквијализми. 

      

7. Акроними и скраћенице су дефинисани пре него 
што се употребе. 

      

8. Више се користи активно него пасивно стање.       
9. Извештај је директан и релевантан.        

 
Квалитет, тон и изглед извештаја 
 

    Нацрт Коначни Није 
применљиво 

10. Заглавља су информативна и дескриптивна.        
11. Уводне реченице су снажне и привлаче пажњу.       
12. Прво су презентована главна питања.        
13. Тон је умерен и уравнотежен.       
14. Налази су изнети конструктивно.         

15. 
Препоруке су усмерене ка постизању жељених 
резултата, мада не наводе сваки корак мера које 
треба да се предузму.  

      

16. Извештај изгледа професионално.         
17. Правопис и граматика су у реду.         
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4. ПЛАН АКТИВНОСТИ / ПРЕДЛОГ ПРЕПОРУКА  
 
План активности / Предлог препорука је од суштинске важности за евидентирање и праћење 
свих мера које је руководство предузело на основу препорука интерне ревизије. Помоћу њих 
су накнадне ревизије много лакше и ефикасније. План активности / Предлог препорука треба 
да се припрема уз сваки стандардни ревизијски извештај. У плану се детаљно наводе мере 
које руководство по договору треба да предузме.   
 
У наставку текста је образац за План активности / Предлог препорука. У њему је наведена 
свака препорука из ревизијског извештаја, а уз њу и:  
 

• коментари руководства, 
• ко је задужен за одређену меру, и 
• рок за спровођење мере. 
• Action plans are vital to recording and monitoring the action taken by management on 

Internal. 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПЛАН АКТИВНОСТИ / ПЛАН ПРЕПОРУКА – ИЗВЕШТАЈ бр.: 
 

Број 
препоруке Препорука Приоритет Коментари 

руководства 
Договорена 
мера Да/Не 

Одговорно 
лице 

Рок за 
спровођење 
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Попуњавање плана активности/предлога препорука 
 
Пре него што се извештај преда субјекту ревизије, интерна ревизија је дужна да испуни 
колоне „Број препоруке“, „Препорука“ и „Приоритет“.   
 
Број препоруке (Број препоруке) – Представља број који се додељује свакој препоруци из 
детаљног извештаја (П1, П2, П3, итд.). План активности / Предлог препорука треба да 
укључи све препоруке из ревизијског извештаја, које треба да буду наведене редоследом 
којим су наведене у детаљном извештају. 
 
Препорука – Овде се наводи свака препорука, у истој формулацији у којој је наведена у 
детаљном извештају.    
 
Приоритет – У овој колони се наводи степен важности препоруке: 
 

• висок: контрола значајно не функционише што захтева моментално реаговање 
руководства; 

• средњи: слабост контроле где руководство треба да реагује у блиској будућности; 
• низак: слабост не повлачи за собом велики ризик, али се препоручује корективна 

мера.  
 
Остале колоне обично попуњава субјект ревизије на следећи начин: 
 
Коментари руководства – омогућавају руководству да забележи свој став у вези са 
одређеном препоруком. Овде може једноставно да стоји да се препорука прихвата, да се 
прихвата уз мање измене, или да се предлаже алтернативно решење проблема. Уколико се 
препорука не прихвати без измена, овде треба да буду наведени разлози за сваку измену 
или одбијање. 
 
Договорена мера – овде треба једноставно уписати „да“ или „не“ 
 
Одговорно лице – Овде треба да се забележи име и позиција лица које ће преузети 
одговорност за спровођење одређене препоруке. У зависности од природе препоруке, овде 
може да буде наведено лице које ће заправо и вршити одређену промену, или руководилац 
који је задужен за одељење или сектор на које се препорука односи. 
 
Рок за спровођење – Датум до кога руководство намерава да спроведе препоручене измене. 
The remaining sections are normally completed by the auditee, as follows: 
 
Попуњени План активности / Предлог препорука 
 
План активности / Предлог препорука треба да се шаље заједно са нацртом ревизијског 
извештаја, а начелник Одељења за интерну ревизију треба да се побрине да га руководство 
попуни и врати заједно са свим осталим коментарима у року од десет радних дана. 
Попуњени План активности / Предлог препорука треба да се прегледа да би се проверило: 
 

• да ли су препоруке прихваћене; 
• да ли су алтернативни предлози руководства прихватљиви; 
• да ли је за сваку препоруку именовано адекватно лице које ће бити одговорно за 

њено спровођење;  
• да ли су предложени одговарајући рокови за спровођење сваке препоруке. 
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Попуњени План активности / Предлог препорука треба да се унесе у Анекс 1 коначног 
извештаја, а један примерак треба да се чува у сталном ревизијском досијеу. Начелник 
Одељења за интерну ревизију на основу Плана активности / Предлога препорука треба да 
закаже накнадну ревизију; уколико је то неопходно, она може да буде и пре следеће 
планиране ревизије. 
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5. НАКНАДНЕ РЕВИЗИЈЕ / ПРАЋЕЊЕ 
 
Ове ревизије су врло често део процеса ревизије који је урађен лоше или уопште није 
урађен. Заправо се ради о једној од најважнијих фаза ревизије. Уколико интерна ревизија не 
потврди да се дате препоруке спроводе, онда је сав труд уложен у саму ревизију узалудан.  
 
Време накнадних ревизија треба да се утврди у односу на значај и утицај препорука, као и 
критичну важност за систем који је био предмет ревизије. Такође треба узети у обзир и 
рокове које је руководство навело у Плану активности / Предлогу препорука. Важно је да се 
у краткорочном (годишњем) плану обезбеди време и за накнадне ревизије, као и да се свака 
накнадна ревизија закаже након завршетка ревизије.  
 
Постоје три основна начина за вршење накнадних ревизија, и то: 
 
Допис којим се од субјекта ревизије тражи да потврди да су одређене активности 
предузете  
 
У многим случајевима, а нарочито код ревизија које садрже незнатне ревизијске налазе, ово 
је најбољи приступ. Провере се врше током следеће заказане ревизије како би се потврдило 
да су одговарајуће мере заправо и предузете, као и да се контроле исправно примењују. 
 
Заказивање посебне накнадне ревизије 
 
Може да подразумева: 
 

• прелазни преглед система и контрола које су уведене; може да укључи разговоре са 
руководством са циљем да се утврди како функционишу, као и ограничени програм 
тестирања контрола да би се потврдило да функционишу како је и планирано; или   

 
• потпуну ревизију система да би се установило да су предузете одговарајуће мере и 

да су контроле ефикасне; уколико руководство није предузело никакве мере, 
ревизијом треба да се утврди и квантификују последице пропуста да се успоставе 
одговарајуће контроле.  

 
Приликом одлучивања да ли да урадите прелазни преглед или потпуну ревизију система 
треба да узмете у обзир следеће: 
 

• ризик, важност и значај (материјалност) система;  
• измене у организационим циљевима или приоритетима које су се десиле након 

ревизије; 
• стабилност система (системи који су подложни честим променама су мање погодни 

за прелазне прегледе, и можда ће чешће морати да буду предмет потпуне ревизије); 
• обим промена које су препоручене у ревизијском извештају; 
• сваки наговештај да је дошло до значајних измена или да су уведени нови системи. 

 
Накнадна ревизија/праћење као део следеће ревизије 
 
Стандардна пракса сваке планиране ревизије треба да буде провера чији је циљ да се 
утврди у којој мери су примењене препоруке последње ревизије, и то на почетку саме 
ревизије тако да се адекватно усклади тестирање. У ревизијском извештају треба јасно 
навести све даље мере које треба предузети у вези са последњом ревизијом.  
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6. УЗОРКОВАЊЕ 
 
Увод  
 
Да бисте проценили ефективност система интерних контрола, неопходно је да извршите 
одговарајуће тестирање система. Тестови треба да пруже доказе неопходне за доношење 
закључка о статусу рачуноводствених, финансијских и оперативних контрола, и често могу 
да помогну при утврђивању препорука за побољшање контрола.   
 
Ревизијски докази треба да буде задовољавајући, релевантни и поуздани. Задовољавајући 
докази представљају ону количину доказа која је ревизору неопходна да са разумном 
сигурношћу закључи да систем који је предмет ревизије нема материјалних слабости. У 
ревизијској професији прихваћено је да је апсолутна сигурност немогућа. Код већине 
ревизија, неопходан степен сигурности може се постићи кроз примену низа ревизијских 
процедура, укључујући и оцену контрола и избор и испитивање узорака, односно тестирање.  
 
Ревизијски тестови могу се вршити коришћењем различитих техника; ревизор може да се 
определи да тестове изврши на целокупном скупу података (100%-но тестирање). Овакво 
тестирање се врши у случајевима где је број трансакција веома мали; међутим, мала је 
вероватноћа да ће овакво тестирање бити адекватно за већину ревизија јер обично одузима 
пуно времена, а и скупо је. Ревизори се стога обично опредељују да закључке о одређеном 
скупу података („популацији“) доносе на основу резултата тестирања репрезентативног 
узорка из тог скупа података – ова процедура представља ревизијско узорковање. 
 
Разлози због којих се врши узорковање су следећи: 
 

• да се потврди адекватно функционисање контролних механизама, као и да се утврди 
ниво поштовања контролних процедура (тестови усаглашености); 

• да се потврди да систем који је представљен ревизору и евидентиран кроз 
документацију о систему заправо и функционише онако како је то и описано („ход 
кроз систем“ тестови или провера кретања кроз систем); 

• да се утврди степен грешака или губитака у популацији трансакција у којој је 
претходним тестирањем установљен велики број грешака, или да се потврди 
веродостојност рачуноводствене евиденције или финансијских извештаја (тестирање 
слабости/суштинско тестирање). 

 
Уколико иницијална оцена система наговештава да у систему постоје одговарајуће 
контроле, обично је могуће извршити ограничене тестове усаглашености, користећи мале 
узорке, који су осмишљени тако да се помоћу њих утврди да ли контроле функционишу како 
је и планирано.  
 
Када иницијална оцена наговештава да не постоје контроле, или да постојеће контроле нису 
адекватне, постоје три могућности: 
 

• ограничено тестирање усаглашености (где се користе мали узорци) које може да се 
врши да би се потврдило да одређена контрола није адекватна, односно да је веома 
неефикасна; 

• тестирање слабости, где се користи већи узорак, може да се врши да би се утврдио 
утицај недостатка контроле; 

• није неопходно никакво тестирање – овакав случај можете имати уколико 
руководство прихвата постојање слабости, или уколико је апсолутно јасна ситуација у 
погледу контроле, те она не захтева оправдавање.  

Пре него што одабере узорак, ревизор мора да установи количину доказа који ће бити 
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задовољавајући, што захтева и процену значаја/материјалности; материјалност 
подразумева значај који могу имати нежељени догађај, а у контексту система односи се на 
значај утицаја који може произвести неостваривање циљева руководства.   
 
Фазе узорковања  
 
Ревизијско узорковање састоји се од следећих фаза: 
 

• избор приступа који ће се користити у узорковању; 
• утврђивање величине узорка; 
• тестирање одабраних елемената; 
• оцена резултата тестирања. 

 
Избор приступа који ће се користити у узорковању 
 
У наставку су неки од уобичајених начина узорковања. 
 
Узорковање на основу професионалног просуђивања  
 
Јасно је да ревизор током целог процеса ревизије користи професионално просуђивање, а 
нарочито приликом избора узорка. Просуђивање се често примењује приликом прве оцене 
система (процена природе, адекватности и нивоа постојећих контрола), када можете да 
донесете одлуку да неки елемент или групу елемената укључите у тестирање.   
 
Професионално просуђивање је неопходно и да би се утврдиле кључне контроле које треба 
тестирати, као и приликом доношења одлуке о величини и методу избора елемената које 
ћете тестирати у оквиру процеса статистичког узорковања. Одлука да вршите тестирање 
може да одсликава забринутост по питању функционисања контроле или сумњу ревизора да 
руководство не поклања озбиљну пажњу одређеним контролама.    
 
Овакви процеси се често зову „узорковање на основу прфесионалног просуђивања“. Са 
друге стране, статистичко узорковање може да уклони пристрасност која се може јавити код 
нестатистичког узорка, те да омогући поуздану процену целе популације. Међутим, чак и уз 
статистичко узорковање ревизори треба да користе просто расуђивање/процену при 
доношењу закључка о поузданости оцене.  
 
Прост случајни узорак  
 
При оваквом начину одабира узорка, сваки елемент циљне популације има једнаку шансу да 
буде одабран за тестирање. Претпоставка је да сте у том случају упознати са датом 
популацијом, те да сваки елемент има исту шансу да буду одабран. Избор елемената који ће 
бити тестирани врши се помоћу таблица случајних бројева; оне су нарочито погодне у 
случајевима кад сваки елемент има „предодређен“ (унапред одређен) број, нпр. 
наруџбенице, платни списак, отпремнице, итд. При коришћењу таблице случајних бројева 
оловком неодређено кружите по папиру док насумично не одаберете елемент. Таблице се 
штампају по групама бројева, и ревизор сам одлучује како ће вршити избор бројева, али у 
сваком случају мора да буде доследан. Највећа предност простих, случајних узорака јесте у 
томе што без пристрасности добијате прилично добар узорак на једноставан начин. С друге 
стране, највећа мана код оваквог избора јесте што можда нећете добити све значајне 
елементе одређене популације. „Алатка“ за генерисање случајног броја може се креирати у 
програму Excel, а пример такве табеле приказан је у Анексу А овог дела приручника.  
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Систематски узорак (Узорковање са периодичном стопом) 
 
Табеле се не могу користити тамо где елементи популације нису нумерисани. У таквим 
случајевима неопходно је да узорак одаберете тако што ћете утврдити интервал за избор 
узорака. Важно је да познајете структуру популације како бисте били сигурни да узимате 
узорак свих елемената, као и да сваки елемент има исте шансе да буде одабран. Поред 
тога, неопходно је да се определите за начин на који ћете одабрати полазни узорак. Након 
што утврдите полазни узорак, остале узорке бирате у одређеном интервалу (нпр. сваки 
десети или сваки двадесети елемент). Уколико одаберете узорак који није релевантан за 
тестирање, једноставно га игноришите. На пример, ако бирате сваку двадесету фактуру у 
скупу који садржи и фактуре и извештаје о одобрењу кредита/задужења, а изаберете 
извештај о одобрењу кредита, једноставно га игноришите и одаберите следећи узорак који 
од њега треба да буде удаљен за утврђени интервал, који је у овом случају 20. То значи да 
уколико је извештај о одобрењу кредита шездесети у скупу, ви ћете га игнорисати и 
одабрати осамдесети узорак у датом скупу. Интервал утврђујете на основу величине скупа, 
као и у зависности од величине узорка који вам је потребан. Упутства која се односе на 
величину узорка наведена су касније у тексту. 
 
Стратификовани случајни узорак  
 
Овакво узорковање је један од начина да се смањи величина узорка популације која је 
веома разнолика. Стратификовани узорак се бира у популацијама које су подељене на 
„стратуме“ (слојеве) или подгрупе, тако да се узорак заправо извлачи из тих подгрупа. На 
пример, уколико посматрамо тендерске процедуре за доделу уговора у оквиру неке 
организације, уговори могу бити подељени на (а) уговоре вредности преко 22,5 милиона 
динара, (б) уговоре вредности између 2,25 и 22,5 милиона динара, и (ц) уговоре вредности 
испод 2,25 милиона динара. Слично томе, ако вршимо ревизију залиха (нпр. медицинске 
опреме у болници), можемо их поделити на (а) мале количине, артикли велике вредности, 
(б) средње количине, артикли средње вредности, и (в) велике количине, артикли мале 
вредности. 
 
Након тога, узорак се узима из сваког „стратума“ применом технике случајних бројева или 
интервала. Неопходно је да се резултати добијени за сваки „стратум“ тумаче одвојено, те да 
се закључци за целу популацију доносе након тога уколико је то могуће. 
 
Узорак скупина (кластера) 
 
Узорак скупина (кластера) користи се код тежих, односно сложенијих популација. Нарочито 
је користан у ситуацијама када је тешко одабрати узорак за целу популацију. У том случају 
се узорак бира из једног или више делова популације. На пример, уколико тестирате 
системе општина за анализу и одобравање школских буџета, најпрактичније је да се, 
имајући у виду начин на који се воде документација и подаци, ограничите на школе у једном 
конкретном подручју или округу. Важно је да будете сигурни да свако подручје, односно 
округ има једнаку шансу да буде одабрано као узорак. Узорак скупина се обично примењује 
код популација у којима су природно створене скупине као што су пословне јединице, врсте 
школа (основна, средња, итд.) или категорије основних средстава (имовина, опрема, возила, 
итд). Уколико је то погодно, можете да бирате случајан узорак елемената из дате скупине, 
или да анализирате све елементе у оквиру одређене скупине. Узорци скупина су ограничене 
поузданости због тога што је тешко обезбедити да сваки елемент има једнаку шансу да буде 
одабран. 
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Компјутерски узорак  
 
У компјутеризованим системима често је могуће извршити стопостотну проверу одређене 
популације (нпр. платни списак) у односу на конкретне критеријуме. Са друге стране, 
компјутер може да се користи за одабир одређеног узорка ради детаљније анализе. Овакав 
избор узорака врши се помоћу софтвера као што је  IDEA. Поред тога, за избор узорака 
може да се користи и Excel, и то на основу података унетих у радне листове које припрема 
ревизор. 
 
Карактеристичан/атрибутивни узорак  
 
Овакво узорковање повезано је са степеном учесталости, тј. фреквенцијом елемената у 
популацији који имају специфичну особину – нпр. број пацијената који морају да чекају више 
од шест месеци на лечење од рака; број деце која полазе у обданиште након што напуне 
четири године.   
Овакво узорковање подразумева случајан избор елемената из целе популације где сваки 
елемент има једнаку шансу да буде одабран, без обзира на вредност.  
 
Узорак променљивих (варијабли) 
 
Узорак променљивих (познат и као узорак исказан помоћу вредности) осмишљен је тако да 
се помоћу њега утврђује вредност нечега што се дешава у популацији – вредност 
неплаћених рачуна или вредност застарелих залиха, односно залиха са ниским 
коефицијентом обрта. Резултати су обично у виду простог просека – на пример, просечна 
вредност застарелих залиха је 4.000 динара. 
 
Поменуте фазе су опширније описане у наставку.  
 
Утврђивање величине узорка 
 
Основни подаци који су ревизору неопходни да би имао задовољавајуће доказе су: 
 

• величина популације трансакција, средстава, залиха, итд., регулисаних одређеним 
системом; 

• дистрибуција трансакција, средстава, залиха, итд., које су у оквиру датог система; 
• карактеристике појединачних трансакција, средстава, залиха, итд. у оквиру одређене 

популације; 
• прихватљиви степен грешке у евиденцији, трансакцијама, итд. које су предмет 

ревизије; 
• ризик да ревизијски закључци засновани на узорцима неће бити применљиви на целу 

популацију. 
 
Ови фактори су детаљно разрађени у даљем тексту. 
 
Величина популације 
 
У принципу, за већу популацију неопходан је и већи узорак. Међутим, ако се теорија 
вероватноће примени на репрезентативни узорак, постоји „тачка“, кад са одговарајућом 
сигурношћу знате да додатно тестирање неће повећати поузданост резултата.   
 
Према томе, величина популације из које је одабран узорак само ограничено утиче на 
величину потребног узорка. Кад величина популације достигне одређену тачку, узорак 
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потребан да се задовољи неопходни степен поузданости се минимално повећава. Са 
смањивањем инхеретног ризика (ризик по природи ствари), смањује се и величина 
потребног узорка.  
 
Варијабилност/променљивост популације 
 
Дистрибуција различитих врста трансакција у оквиру популације може имати утицај и на 
величину узорка. Постоје две уобичајене врсте дистрибуције:  
 

1. различит однос (пропорција) трансакција великих и малих вредности; 
2. различит број трансакција у периодима са највећим бројем трансакција. 

 
Упутства везана за величину узорака који се користе у различитим типовима тестова 
наведена су у наставку. 
 
„Ход кроз систем“ тестови / Тестови кретања кроз систем  
 
Након што снимите одређени систем, неопходно је да извршите тзв. „ход кроз систем“ тест 
на отприлике 1 до 3 елемента, у зависности од сложености датог система. 
 
То подразумева праћење уобичајених трансакција у оквиру система. Циљ ових тестова јесте 
да потврде да је ревизорово схватање система, које је документовано у оквиру досијеа, 
исправно. Поред тога, овакви тестови ревизору помажу да схвати начин на који процедуре 
заиста функционишу. 
 
Тестирање усаглашености  
 
Утврђивање праве величине узорка може да одузме доста времена. Као опште правило 
прихваћено је да је узорак од око 30 елемената за период који покрива ревизија адекватан и 
реалан, уз подузорак од 10 елемената који се користи за поновно тестирање успешности 
(перформанси).   
 
У већини ревизија система није неопходно вршити статистичко узорковање. Статистичко 
узорковање се може користити: 
 

• уколико је неопходно да резултате везане за узорак проширите на целу популацију 
(екстраполација), врло често са циљем да закључци до којих сте дошли буду ваљано 
засновани; 

• уколико вршите финансијску ревизију и од вас се тражи да дате своје мишљење о 
поузданости одређених стања на рачуну или других финансијских података, односно 
података везаних за руководство; 

• када треба да квантификујете ризик грешке у узорковању како бисте боље 
аргументовали оправданост неке кључне ревизијске препоруке; 

• уколико се о ради о компјутерским подацима којима се може приступити ефикасније 
уз помоћ софтвера као што је IDEA;  

• уколико су додатни трошкови и време које овакво узорковање захтева оправдани.  
 
Статистичко узорковање је можда мање адекватно у следећим ситуацијама: 
 

• кад је евидентно да је систем који је предмет ревизије добро контролисан и добро се 
води, запослени су свесни важности интерних контрола, и постоје адекватни 
механизми извештавања и надзора;  
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• уколико је систем који је предмет ревизије толико слаб (тј. има неадекватне контроле 
или их је мало, а запослени су слабо обучени) да се не можете поуздати у систем 
интерних контрола;  

• уколико су циљеви ревизије у потпуности испуњени коришћењем узорака одабраних 
на основу професионалног просуђивања ревизора;  

• када је познато да популација није променљива; 
• уколико су потребни примери одређених недостатака да би се поткрепила тврдња да 

је систем слаб; 
• уколико је неопходно да донесете одлуку да ли да наставите са статистичким 

узорковањем, где вам од помоћи може бити узорак који сте одабрали на основу 
сопствене процене. 

 
Проширено тестирање контрола  
 
Када иницијални узорак у тестирању усаглашености покаже низак степен грешке (1 или 2 
грешке), ревизор можда неће бити сигуран да ли овај степен грешке одсликава целу 
популацију или представља само степен грешке везан за тестиране узорке. Како би 
ревизијски закључци били адекватно засновани, препоручује се да ревизор прошири тестове 
контрола са циљем да потражи додатне доказе. Обим додатних ревизијских тестова је 
предмет професионалног просуђивања ревизора, али у сваком случају не треба да буде 
већи од величине првобитног узорка. Уколико се током проширених тестова установе 
значајније грешке, ревизор може да прекине тестове и закључи да систем не функционише 
ефикасно.  
 
Тестирање слабости/Суштинско тестирање  
 
Уколико се проценом ризика или тестовима усаглашености установи висок степен грешке у 
оквиру одређене трансакције или групе трансакција, ревизор у тој подпопулацији треба да 
изврши тестирање слабости. Тестови треба да буду концентрисани на установљене врсте 
грешака и треба их извршити у мери довољној да се из њих извуче закључак. Овакви 
тестови могу да укључе следеће:  
 

• испитивање узрока високог степена грешке и давање препорука за мере којима ће се 
решити ове слабости; или  

• спровођење детаљнијег испитивања чији резултат може да буде утврђивање 
неправилности, што води давању препорука за уклањање те неправилности. 

 
Упутство за избор узорака за суштинско тестирање/тестирање слабости 
 
Имајте на уму да суштинско тестирање у оквиру ревизија система не треба користити 
претерано. Наредни пасуси су информативне природе и служе само као упутство. 
 
При тестирању слабости често ћете наићи на елементе узорка који немају исте 
карактеристике, а самим тим немају ни исти очекивани степен грешке као и остали елементи 
популације. Овакви елементи познатији су као „кључни“ елементи (видети објашњење у 
наставку). 
 
Најбољи пример кључног елемента је елемент чија је вредност значајно већа од вредности 
осталих елемената одређене популације. Такав елемент је важан из два разлога. Због 
вредности тог елемента, свака намерна или случајна грешка која је у вези са њим ће 
вероватно бити важна руководству и/или ће бити предмет контролних процедура које су 
другачије него код других елемената (нпр. одобрење вишег руководиоца за трансакције 
преко 10.000 динара); самим тим, могућност грешке код оваквих елемената је мања него код 
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елемената чија је вредност мања.  
 
Уколико не постоје очигледни „кључни“ елементи, препоручује се коришћење 
стратификованог узорка. 
 
Стратификовани узорак 
 
Представља технику помоћу које популацију можете да поделите на релативно хомогене 
подгрупе које се зову „стратуми“. Након тога можете да бирате узорке из појединачних 
стратума; резултати тестирања узорака се потом могу оцењивати појединачно или у 
комбинацији да бисте добили процену карактеристика целе популације. Кад имате елементе 
екстремно великих или малих вредности, или елементе који имају друге необичне 
карактеристике који су раздвојени у појединачне популације, свака од тих популација постаје 
хомогенија. 
 
На пример, захтеви за плаћање могу бити разврстани у стратуме, односно слојеве на 
следећи начин: од 1.001 – 10.000 динара, 10.001 – 70.000 динара, и преко 70.000 динара. 
Овде може да се донесе одлука да се сви захтеви чија вредност прелази 70.000 динара 
проверавају без изузетка, док истовремено из преосталог низа стратума узимате узорке који 
се прогресивно смањују.  
 
Уколико је то могуће, тачне величине узорка треба да утврдите користећи сопствену 
процену, узимајући у обзир значај вредности које се односе на сваку подпопулацију. 
Међутим, за ниже стратуме, где су цифре вероватно веће, величина узорка се може 
утврдити на начин приказан даље у тексту.   
 
Надовезујући се на горенаведени пример, претпоставка је да се бројеви захтева за плаћање 
могу рашчланити на стратуме са следећим вредностима: 
 

 Вредност (динара) Број елемената Вредност (динара) 

    (1) испод 10.000 543 елемената 100,000 
(2) 10.001 -   25.000 325 елемената 190,000 
(3) 25.001 -   40.000 200 елемената 490,000 
(4) 40.001 -   55.000 65 елемената 390,000 
(5) 55.001 -   70.000 30 елемената 470,000 
(6) 70.000 -   85.000 20 елемената 400,000 
(7) 85.001 – 100.000 10 елемената 285,000 
(8) Преко 100.000 6 елемената 675,000 
  1200 елемената 3,000,000 

 
Имајући у виду одлуку да се тестирају сви елементи чија је вредност већа од 70.000 динара, 
36 елемената чија је вредност 1.360.000 динара треба да буду искључени из калкулације, 
остављајући тако популацију вредности 1.640.000 динара. Под претпоставком да се 
одлучите да узмете узорак из преосталих 113 елемената, врло једноставно можете да 
извршите поделу на стратуме на следећи начин:  
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Вредност (Дин)  Број елемената 

      Стратум бр. 1 113 X 100,000 = 7 елемената 
   1,640,000   
Стратум бр. 2 113 X 190,000 = 13 елемената 
   1,640,000   
Стратум бр. 3 113 X 490,000 = 34 елемената 
   1,640,000   
Стратум бр. 4 113 X 390,000 = 28 елемената 
   1,640,000   
Стратум бр. 5 113 X 470,000 = 31 елемената 
   1,640,000   
           113 елемената 

 
Избор кључних елемената  
 
Предност ове опције је у томе што се при утврђивању кључних и нарочито ризичних 
елемената у одређеној популацији пре него што се одабере репрезентативни узорак користи 
просуђивање самог ревизора. Ову опцију треба користити само онда када су ревизори 
упознати са њеном применом на појединачна стања рачуна који су предмет ревизије, а она 
укључује три фазе: избор великих вредности, избор кључних елемената и избор 
репрезентативног узорка. 
 
Избор великих вредности  
 
Требало би испитати све трансакције чија појединачна вредност превазилази одређени 
утврђени износ. Максимални износ за ову вредност представаља износ материјалности 
(значаја), али приступ који ће се користити за утврђивање нивоа материјалности може да 
зависи од професионалног суда самог ревизора. Уобичајено је да се испитују сви елементи 
који превазилазе праг материјалности више од 3%. Укупну вредност трансакција високе 
вредности које се испитују требало би израчунати и евидентирати у ревизијском досијеу 
укључујући и проценат у односу на целу популацију. 
 
Ревизори треба да имају на уму да се резултати ових стопостотних провера једног дела 
популације не могу користити за извођење закључака о било ком другом стратуму у оквиру 
дате популације. Међутим, на овај начин ревизор може да буде сигуран у презентацију 
значајне вредности популације. 
 
Избор кључних елемената  
 
Могуће је утврдити трансакције иза свих различитих врста стања рачуна за које се зна да су 
подложне ризику. У прилогу је приказано упутство везано за елементе из одређеног стања 
рачуна који су склонији ризику. Важно је напоменути да наведени списак није коначан и да 
ревизори треба да изнесу своје сугестије у погледу кључних елемената током саме ревизије. 
 
При доношењу закључака о одређеној популацији кључних елемената, ревизори треба да 
воде рачуна да те закључке доносе само у погледу популације кључних елемената и 
конкретног циља који је тестиран. Резултате не треба примењивати на било који други део 
ревизијског узорка. 
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Метода избора  
 
Најједноставнији начин за избор случајног узорка је систематски избор. Овакав избор не 
мора да буде у потпуности случајан зато што је вероватноћа да ће ревизор бити пристрасан 
при избору првог броја мала, као и вероватноћа да ће се интервал који ће се применити у 
узорковању подударати са скупинама сличних трансакција. Међутим, једноставност овог 
начина у потпуности елиминише ризик од пристрасности ревизора, односно ризик од саме 
популације; због тога се препоручује да се у пракси користи управо овај приступ.  
 
Упутство за избор кључних елемената за различита стања рачуна  
 
Циљ избора кључних елемената је да се одаберу они елементи који су ризичнији услед 
природе саме трансакције, запослених који су носиоци те трансакције, или система кроз који 
се трансакција обрађује.  
 

Стање 
рачуна 

Предлог за избор кључних 
елемената Циљ теста 

• Новозапослени, они који су 
прекинули радни однос, 
запослени који су премештени 
или пензионисани, али су још 
увек на платном списку 
(„духови“)  

• Доказ о валидности исплате 
зарада 

• Платни разреди и одељења за 
плате, рачуноводство  и 
информационе технологије 

• Доказ о платним разредима на 
основу примарних меродавних 
докумената 

• Платни разреди и број 
привремено запослених на 
одређеним пројектима 

• И једно и друго горенаведено 

Платни 
списак 

• Долазак на посао и 
евиденција проведеног 
времена 

• Потврда да запослени на 
послу проведе пуно радно 
време за које су плаћени 
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Упутство за избор кључних елемената за различита стања рачуна (наставак)  
 

Стање 
рачуна 

Предлог за избор кључних 
елемената Циљ теста 

• Ручне фактуре и мале набавке 
(на комад) 

• Докази о плаћањима малим 
добављачима 

• Повериоци који се не 
понављају 

• Докази о разлогу коришћења 
незваничних добављача 

• Набавке из иностранства • Докази о постојању 
набављене ставке(и) и 
потврда оправданости 
набавке 

• Набавке без понуда  

Трошкови и 
исплате 

• Сталне набавке или уговори 
са само једним добављачем 

• Потврда да су тендерска 
процедура и процедура 
уговорања са тим 
добављачима спроведене у 
складу са финансијским 
прописима 

• Административни трошкови • Потврда да су плаћања  
разумна 

Плаћања 
везана за 
пројекте 

• Зараде за стално запослене • Потврда да запослени дају 
свој допринос пројекту 

• Тендерске процедуре за 
значајније радове 

• Потврда да су поштовани 
финансијски прописи 
приликом доделе уговора 

• Плаћање извођачима радова • Потврда да су проверена сва 
плаћања преко 100.000 
динара и да су одобрена од 
стране Министарства за 
………….. 

Основна 
плаћања по 
уговору 

• Плаћања по уговору и 
плаћања за одржавање 
одређених ставки 

• Потврда да су сви радови 
заиста обављени 
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Упутство за избор кључних елемената за различита стања рачуна (наставак)  
 

Стање 
рачуна 

Предлог за избор кључних 
елемената Циљ теста 

• Застареле залихе • Потврда вредности залиха и 
отпису у извештају о 
пословању 

• Ставке које имају општу 
интерну употребу 

• Потврда да се врше редовне 
набавке 

Трансакције 
везане за 
залихе 

• Смањивање залиха • Потврда разлога за губитке 

• Возила и погони који се 
слабије користе 

• Одржавање неекономичних 
погона и возила 

Транспорт  

• Приватно коришћење • Нередовно коришћење 

• Порези наплаћени месец дана 
након утврђеног рока 

• Потврда оправданости касније 
наплате 

• Неплаћени порези и порези у 
спору 

• Утврђивање порекла спора и 
потврда његове оправданости 

• Стари ненаплаћени и/или 
неплаћени износи 

• Прецењеност вредности 
средстава и потцењеност 
резерви дугова који неће бити 
враћени 

Приходи 

• Услуге за запослене на кредит • Нередовно коришћење 
попуста и слаб проток 
готовине 

• Атрактивне ставке • Потврда да ставке постоје Имовина, 
укључујући 
опрему и 
општи 
инвентар 

• Располагање свим врстама 
имовине 

• Потврда да органу више нису 
од користи 

• Потврда да је располагање 
имовином у складу са 
финансијским прописима 
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Важне одлуке у ланцу ревизијских тестова 
 
Одлуке везане за избор ревизијских тестова који ће се применити у одређеним ситуацијама приказане су у следећем дијаграму.  
 
„Стабло“ које приказује доношење одлуке о тесту који ће се применити  
 

Нема грешака Прихватљиве
Нема суштинских  

тестова

Систем добро 
осмишљен

Тестови контрола
Низак степен 

грешке

Проширено 
тестирање контрола

Неприхватљиве 
грешке

Неприхватљиве

Неприхватљиве 
грешке

Нема поузданости у 
систему

Свеобухватни 
суштински тестови

Прихватљиве 
грешке

Фокусирани 
тестови слабости

Давање 
мишљења
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Врсте грешака  
 
Материјална грешка 
 
Материјална грешка представља физичку разлику између трансакције/средстава која се 
испитују и онога што ревизор очекује да ће установити. На пример, монетарна грешка на 
трансакцији или у средствима која не може да се лоцира. 
 
Таква грешка може да наведе ревизора да прошири програм тестова и уколико постоји 
сумња у проневеру, то може да води специјалној истрази. 
 
Грешка установљена у ходу кроз систем/током праћења кретања кроз систем 
 
Документ, односно процес не функционише у складу са системом који је представљен 
ревизору. Ревизијску документацију треба изменити тек након што ревизор потврди 
исправност ревидираног система. 
 
Оваква грешка може да указује на то да је лице које је ревизору описало систем заборавило 
одређене детаље везане за рад система. У том случају, ако се одређена грешка потврди, 
треба изменити ревизијску документацију. С друге стране, уколико грешка указује на то да 
лице не разуме систем за чији рад је одговорно, то може да утиче на функционисање 
контрола, а самим тим и на ревизијску оцену ефикасности система. 
 
Грешка у усаглашености 
 
Контрола не функционише у складу са намерама руководства; нису евидентирани докази да 
контрола функционише; не поштују се поједина правила, прописи и политике кроз која је 
контрола утврђена, односно кроз која се контрола спроводи. 
 
Приликом оцењивања оваквих резултата ревизор треба да има на уму да овакви пропусти 
не морају нужно да утичу на комплетност, димензију или исправност трансакције. Може се 
рећи да је исправна тврдња по којој се већина трансакција исправно евидентира у самом 
тренутку њиховог обављања, што се углавном дешава пре активирања саме контроле. 
 
Ревизијски ризик 
 
Овакав ризик односи се на неважеће закључке до којих се може доћи чак и након завршетка 
свих ревизијских процедура. Ревизијски ризик има две димензије, а обе може да контролише 
сам ревизор. Као прво, постоји ризик да се одређени узорак прихвати као репрезентативни, 
а да он то није, што ће за последицу имати извлачење погрешног закључка. Друго, постоји 
ризик да ревизор не препозна грешку која постоји у узорку, односно да неисправно оцени 
резултате узорковања. 
 
Прва димензија се решава кроз прихватање ревизијске политике према којој се користи 
прихватљиви степен поузданости заснован на статистичкој теорији, а друга се решава путем 
обуке и надгледања рада ревизора. 
 
Confidence Level   
 
Степен поузданости подразумева неопходни степен сигурности који је комплементаран 
ревизијском ризику. Већина ревизијских пракси заснована је на политици према којој је 
општи ризик од 5% генерално прихватљив. Овај степен ризика односи се на поузданост 
резултата. Дакле, прихватање општег ризика од 5% значи да смо спремни да прихватимо да 
је ниво поузданости 95%; то значи да смо 95% сигурни да уколико у систему постоје 
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материјалне слабости или грешке, оне ће бити откривене кроз ревизијске тестове. Уколико 
желите већи степен поузданости, и узорак мора да буде већи, и обрнуто. 
 
У избору степена поузданости, на основу анализе нормалне дистрибуције/криве (звоно) 
можемо да изведемо закључак да ће резултати узорковања при коришћењу таблице која 
обезбеђује 90%-ну поузданост бити изван граница грешке у 10% случајева. У 5% случајева 
резултати ће бити изнад горње границе грешке, а у 5% случајева ће бити испод доње 
границе грешке. У доношењу закључака ревизор не обраћа пажњу на проценат грешке који 
је испод предвиђеног процента. Према томе, ревизор може да дода још 5% на степен 
поузданости користећи само једну страну резултата ван нормалне дистрибуције. То значи да 
ревизор може да буде 95% сигуран да резултати узорковања неће прећи горњу границу 
грешке; то је висок степен поузданости, познатији као једнострана поузданост. Према томе, 
код једностраних тестова, таблица која обезбеђује 90%-ну поузданост ревизору обезбеђује 
само 5% ризика. 
 
Оцена резултата узорковања  
 
У свакој ревизији која се обавља применом методе узорковања, а не путем тестирања 
целокупне популације, неопходно је размотрити начин на који треба интерпретирати 
резултате таквог  узорковања. Резултати тестова спроведених на релативно малим 
узорцима користе се: 
 

• као основа за подношење извештаја руководству о закључцима везаним за цео 
систем и групе трансакција; 

• као основа за закључке интерне ревизије о општој ефективности рачуноводственог, 
финансијског и оперативног система; 

• као смерница за даље превентивне и истражне радње које ће предузети руководство. 
 
Стога је од кључне важности да закључци и препоруке засновани на узорцима одсликавају 
основне карактеристике целе популације. У пракси, методе узорковања треба да пруже 
поузданост од 95% да закључци које је ревизор извео тестирањем узорка одсликавају 
основне карактеристике популације. 
 
Избор методе која ће се користити у интерпретирању резултата узорковања у основи зависи 
од две ствари: 
 

• врсте ревизијског теста који је спроведен; и 
• врсте узорковања и методе избора.  

 
Оцена различитих врста ревизијских тестова  
 
„Ход кроз систем“ тестови  
 
Први и најлакши случај тиче се „ход кроз систем“ тестова. Откривање грешака кроз „ход кроз 
систем“ тестирање обично указује да ревизор није добро разумео начин на који систем 
функционише, у теорији или у пракси. То обично указује да систем заправо не функционише 
онако како је планирано, односно документовано. Ревизор стога треба да „ажурира“ своје 
разумевање и документацију везану за рад система. 
 
Грешка установљена кроз „ход кроз систем“ тестирање некад може да указује да су 
одређена планирана контрола или процес изостављени само у тој конкретној трансакцији. 
Ревизор треба да забележи такву грешку и да тај елемент укључи у будуће узорке. Поред 
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тога, ревизор треба да спроведе још један „ход кроз систем“ тест на другом елементу како 
би потврдио исправно функционисање система. 
 
Тестови усаглашености 
 
Тестови усаглашености осмишљени су да оцењују практичну ефикасност постојећег оквира 
интерних контрола. Овакви тестови пружају доказе о ефективности контрола у смањивању 
материјалног ризика за организацију, као што је нпр. могућност физичког губитка средстава. 
Контроле представљају превентивну меру. Одсуство контрола или њихово лоше 
функционисање указују на то да је дошло до одређеног губитка, али ипак указују да грешка, 
било да је случајна или не, не може бити откривена и исправљена. Тиме се повећава ризик 
од појављивања грешака, а организација постаје подложнија проневерама и корупцији. Где 
год је то могуће, интерна ревизија се концентрише на контроле, а не на тестирање 
трансакција, будући да контроле представљају превентивну меру која може да спречи 
губитак, док се кроз тестирање трансакција откривају губици тек након што су се десили. 
 
У оцени резултата тестова усаглашености је стога важно нагласити да слабости повећавају 
ризик, али да тестови контрола обично не откривају сам губитак. Тамо где су контроле 
слабе, ревизор обично допуњује тестове контрола суштинским тестовима који могу да пруже 
доказе о величини губитка који је настао у организацији као резултат лошег контролног 
оквира. 
 
Тестирање слабости/суштинско тестирање 
 
Суштински тестови индивидуалних трансакција могу да пруже доказе о исправности обраде 
групе трансакција. Овакви тестови могу се користити као индиректан начин да се утврди да 
ли контроле функционишу на задовољавајући начин у пракси, мада они не праве разлике 
између трансакција које су проверене као валидне и оних које су валидне, али нису 
проверене. Међутим, само откривање грешака обезбеђује доказе да систем контрола не 
функционише ефикасно. Према томе, суштински тестови могу да обезбеде потврду кад је у 
питању систем контрола који не функционише адекватно, али је мала вероватноћа да ће 
пружити суштинске доказе кад је у питању систем контрола који функционише ефикасно. 
 
У закључцима везаним за суштинско тестирање треба стога нагласити да не пружају 
позитивне доказе о систему интерних контрола. Међутим, за разлику од тестирања 
контрола, овакви тестови се могу искористити за процену губитака насталих у целој 
популацији, а на основу степена губитака примећеног у узорку. 
 
Тестирање слабости треба третирати исто као и суштинско тестирање, али се овакви 
тестови примењују на специфичне подгрупе оригиналне популације која показује одређене 
слабости, нпр. сва плаћања која је обрадио одређени појединац. 
 
Извештавање о резултатима узорковања  
 
Сврха подношења извештаја о резултатима ревизијских тестова јесте да се руководству 
пруже подаци везани за функционисање финансијских, рачуноводствених и оперативних 
система. Да би се руководству помогло, интерна ревизија те податке треба да представи 
што јасније и разумљивије. 
 
Препорука је да руководство у извештају може јасно да види следеће: 
 

• важност тестиране контроле или трансакције; 
• природу и сврху спроведених тестова; 
• резултате тестова, у стандардном формату као што је проценат усаглашености; 
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• чврст закључак о томе да ли постоји одређена контрола, или да ли је одређена 
трансакција валидна; 

• утицај налаза на ефикасно функционисање организације; 
• препоруке за руководство везане за мере које треба предузети по питању откривених 

слабости.   
 

У наставку текста је наведен пример резултата ревизијског тестирања процедуре оверавања 
плаћања: 
 

1. Интерна ревизија је обавила преглед процедуре оверавања плаћања у Министарству 
здравља. 

 
2. Финансијски прописи регулишу ефикасно оверавање плаћања, те је важно потврдити 

да се одобравају само валидна и неопходна плаћања, која се односе на робу и услуге 
које прима министарство. 

 
3. Интерна ревизија извршила је преглед узорка од 120 плаћања како би потврдила да 

фактуре одговарају захтеву за набавку/требовању, да их је потписало овлашћено 
лице, да је износ на фактури исправно израчунат, и да је извршено плаћање исправно. 

 
4. У 6 случајева (5%) нису пронађене фактуре за одговарајуће захтеве за набавку. Након 

разговора са службеницима у Министарству здравља, закључено је да та плаћања није 
требало извршити. 

 
5. Укупан губитак за министарство износио је 450.000 динара. Потенцијални губитак 

услед неовлашћених плаћања процењује се на око 5.600.000 динара за цело 
министарство. 

 
6. Интерна ревизија стога закључује да систем који треба да обезбеди валидност 

плаћања није делотворан. 
 
7. Недостатак делотворних контрола представља значајну слабост у функционисању 

система интерних контрола, као и један од највећих ризика за организацију. 
 
8. Препорука је да: 

• руководство анализира систем према коме фактуре треба да одговарају одобреним 
наруџбеницама; 

• руководиоце треба подсетити да је неопходно да пажљиво и редовно врше надзор 
трошења средстава у односу на буџет; 

• вршити провере на лицу места, односно приликом одобравања фактура, како би 
сви службеници задужени за обраду ефикасно обављали своје дужности.  

 

 
Формирање мишљења на основу резултата узорковања  
 
Како би се ресурси руководства усмерили на најважнија питања, интерна ревизија треба да 
класификује утврђене слабости као  слабости „високог“, „средњег“ и „ниског“ приоритета. 
Ревизори треба да имају на уму овакву класификацију приликом осмишљавања и 
спровођења ревизијских тестова. 
 
При давању мишљења руководству о резултатима индивидуалних тестова и општем оквиру 
контрола у организацији, ревизори треба да воде рачуна о следећим факторима:  
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Природа система и материјалност 
 
Грешке у основним системима представљају већи ризик за организацију од грешака у мање 
важним системима. Ова чињеница треба да се види и у ревизијским извештајима. Слично 
томе, кад се открију грешке, очекивану (процењену) вредност ових грешака треба упоредити 
са вредношћу материјалности. Пројектоване грешке које прелазе праг материјалности 
представљају фундаменталну слабост коју треба испитати и одмах решавати. Пројектоване 
грешке које су испод прага материјалности су озбиљне, али не морају нужно 
компромитовати способност организације да остварује своје циљеве. 
 
Врста и степен грешке 
 
Неке контроле, а самим тим и неки ревизијски тестови су важнији од других. На пример, 
контрола која штити физичка средства може се сматрати важнијом од контроле којом се 
врши провера процеса одобравања трансакција или провера рокова везаних за обраду 
трансакције. Исто тако, грешка од 5% у примени контроле којом се врши провера за 
руководство може бити прихватљива (будући да је вероватно да ће већина трансакција на 
које се примењује контрола бити задовољавајућа), док се грешка од 50% може сматрати 
толико превисоком да може доћи до обраде неодобрених трансакција, а слабост контрола 
може заправо повећати и проневере и корупцију.  
 
Компензационе контроле 
 
У многим случајевима слаба контрола у једној области не мора представљати значајан 
проблем за организацију уколико добре контроле постоје у другим областима система, које 
ће заправо открити сваку грешку пропуштену кроз прву, слабу контролу. Компензационе 
контроле могу укључивати и целокупни буџетски оквир, као и структуру управљања. На 
пример, слаба контрола везана за одобравање плаћања може се надоместити добром 
контролом буџета у коме сви буџетски корисници редовно проверавају расходе у односу 
своје буџете. 
 
Комбинација слабости система  
 
Слично томе, мање значајне слабости у једној области могу се удружити са слабостима у 
другим областима, као и са лошим оквиром контрола уопште. У том случају, низ мањих, али 
повезаних грешака заједно може представљати значајан ризик за организацију. Интерни 
ревизори због тога треба да оцене резултате индивидуалних тестова у контексту осталих 
ревизијских налаза, те да пруже слику о систему контрола у организацији као целини. 
 
Негативни извештаји који се подносе одговорном руководиоцу  
 
Уколико је слабост одређене контроле или целог контролног окружења толико значајна да 
негативно утиче на способност организације да испуни своје циљеве, интерна ревизија 
треба да узме у обзир могућност да поднесе нпр. негативан извештај службенику у 
рачуноводству. Ово ипак треба не треба да радите олако, већ увек након разговора са   
руководиоцем и начелником интерне ревизије. Ако интерна ревизија сваку слабост сматра 
значајном, надлежни руководилац ће бити мање вољан да спроведе мере које препоручује 
интерна ревизија. Међутим, ако се овим средством служите умерено, овакви извештаји могу 
да подстакну руководство да предузме одлучне корективне мере кад је то заиста потребно. 
Анекс А 
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Пример табеле за избор случајног броја  
 

1 356  51 479 101 84 151 475 201 387 251 425 301 229 351 165 401 101 451 395 
2 187  52 83 102 474 152 114 202 246 252 304 302 104 352 500 402 379 452 46 
3 262  53 193 103 386 153 15 203 120 253 168 303 163 353 309 403 364 453 417 
4 249  54 219 104 346 154 380 204 292 254 221 304 411 354 467 404 299 454 9 
5 98  55 49 105 37 155 436 205 317 255 130 305 460 355 43 405 58 455 471 
6 65   56 375 106 495 156 112 206 432 256 245 306 290 356 237 406 102 456 231 
7 329  57 167 107 188 157 322 207 332 257 195 307 207 357 36 407 225 457 331 
8 129  58 376 108 287 158 210 208 33 258 107 308 328 358 458 408 359 458 90 
9 239  59 123 109 230 159 169 209 494 259 468 309 350 359 439 409 63 459 79 
10 289  60 189 110 348 160 315 210 181 260 435 310 470 360 275 410 253 460 124 
11 303  61 488 111 232 161 416 211 444 261 214 311 457 361 116 411 430 461 383 
12 381  62 57 112 182 162 18 212 110 262 218 312 126 362 279 412 401 462 450 
13 372  63 28 113 56 163 21 213 171 263 158 313 385 363 10 413 326 463 461 
14 61  64 161 114 159 164 278 214 338 264 330 314 228 364 6 414 284 464 305 
15 452  65 59 115 217 165 220 215 443 265 370 315 347 365 368 415 358 465 374 
16 357  66 200 116 266 166 91 216 166 266 105 316 204 366 456 416 265 466 367 
17 429 67 454 117 297 167 234 217 462 267 438 317 235 367 64 417 175 467 160 
18 157  68 134 118 54 168 280 218 106 268 337 318 170 368 183 418 177 468 273 
19 29  69 433 119 415 169 26 219 445 269 447 319 422 369 139 419 173 469 484 
20 300  70 263 120 481 170 201 220 409 270 360 320 13 370 407 420 199 470 198 
21 325  71 20 121 48 171 327 221 240 271 388 321 223 371 405 421 7 471 155 
22 47  72 398 122 1 172 282 222 451 272 403 322 497 372 281 422 86 472 483 
23 316  73 363 123 377 173 308 223 351  273 70 323 493 373 378 423 291 473 127 
24 453  74 118 124 272 174 434 224 185 274 499 324 243 374 233 424 428 474 382 
25 60 75 448 125 82 175 413 225 324 275 295 325 285 375 247 425 30 475 197 
26 153  76 274 126 68 176 250 226 414 276 224 326 318 376 162 426 469 476 135 
27 95  77 119 127 418 177 113 227 42 277 392 327 314 377 51 427 67 477 339 
28 320  78 336 128 466 178 174 228 242 278 50 328 335 378 268 428 353 478 180 
29 211  79 277 129 109 179 23 229 441 279 252 329 463 379 69 429 85 479 459 
30 334  80 404 130 402 180 97 230 294 280 286 330 38 380 147 430 271 480 151 
31 343  81 35 131 22 181 412 231 89 281 117 331 99 381 140 431 137 481 172 
32 393  82 485 132 427 182 156 232 16 282 55 332 248 382 419 432 352 482 423 
33 340  83 190 133 477 183 408 233 100 283 257 333 440 383 87 433 75 483 121 
34 371  84 62 134 73 184 355 234 80 284 260 334 138 384 410 434 111 484 178 
35 215  85 244 135 164 185 390 235 437 285 489 335 144 385 191 435 52 485 276 
36 397  86 179 136 196 186 128 236 349 286 442 336 251 386 307 436 40 486 34 
37 446  87 142 137 396 187 115 237 78 287 421 337 333 387 487 437 312 487 365 
38 32  88 270 138 88 188 269 238 342 288 77 338 31 388 313 438 389 488 96 
39 92  89 81 139 498 189 205 239 264 289 53 339 473 389 362 439 226 489 480 
40 143  90 302 140 496 190 373 240 76 290 125 340 492 390 44 440 93 490 288 
41 311  91 8 141 298 191 323 241 186 291 476 341 27 391 259 441 216 491 255 
42 212  92 366 142 66 192 146 242 12 292 208 342 354 392 176 442 103 492 490 
43 209  93 384 143 400 193 491 243 369 293 154 343 94 393 258 443 341 493 238 
44 122  94 254 144 202 194 45 244 11 294 222 344 194 394 344 444 131 494 203 
45 148  95 136 145 241 195 141 245 41 295 426 345 14 395 3 445 301 495 306 
46 261  96 5 146 465 196 150 246 71 296 472 346 394 396 293 446 345 496 296 
47 267 97 464 147 192 197 132 247 24 297 2 347 361 397 319 447 227 497 424 
48 455  98 133 148 321 198 449 248 145 298 184 348 17 398 19 448 206 498 149 
49 482  99 108 149 399 199 256 249 391 299 236 349 72 399 283 449 152 499 406 
50 25  100 478 150 431 200 420 250 39 300 486 350 4 400 74 450 213 500 310 
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7. ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА РЕВИЗИЈЕ СИСТЕМА ЗАСНОВАНЕ НА ПРОЦЕНИ 
РИЗИКА: ОЦЕНА РИЗИКА И КОНТРОЛА 

 
Фаза која у ревизији система заснованој на процени ризика следи након идентификовања и 
снимања система, те након усаглашавања циљева контрола, јесте идентификовање и оцена 
контрола које постоје ради умањивања ризика да се не оствари одређени циљ контроле. 
Кључни елементи ове фазе су следећи: 
 

• утврђивање ризика везаних за сваки циљ контроле; 
• утврђивање постојећих контрола у систему; 
• оцена ефикасности тих контрола. 

 
Идентификовање ризика 
 
Након што се идентификује систем, било би корисно размотрити да ли на циљеве контрола 
које сте утврдили на почетку ревизије треба да додате још циљева. Циљеве контрола треба 
да унесете у образац Оцена контрола и ризика.   
Треба попунити по један образац за сваки циљ контроле, а у наставку се може видети како 
образац изгледа. 
 
Оцена контрола и ризика                                                        Радни документ бр. …………. 
 

Циљ контроле бр: 

1. Ризици 2. Контроле 
3. Адекватност контроле Да/Не 

Ако сте уписали“Не“ објаснити зашто 
4. Детаљи теста 

5. Радни 
документ 

бр. 
     

     
     
     
     

Коментари и примедбе: 

 
Затим у првој колони документа Оцена контрола и ризика треба навести ризике везане за 
сваки циљ контроле. На тај начин ћете лакше донети одлуку о врсти теста, као и обиму 
тестирања. 
 
Уобичајене категорије ризика су: 
 

• Грешка – постоји ли могућност да се одређена грешка деси током дате процедуре, 
односно да одређени подаци у неком кључном досијеу (нпр. детаљи везани за 
добављача, досијеи запослених) садрже грешке; 
Пример: Подносиоци пријава за финансирање пројеката нису добили довољно 
података везаних за процедуру подношења пријава, што за последицу може да има 
грешке у предлогу пројекта.  
 

• Проневера – постоји ли могућност да се не открије намерна манипулација 
одређеном процедуром или информацијама ради личне користи? 
Пример: Запослени је у позицији да додели уговор, а да заузврат добије готовину, 
средство (аутомобил), односно услуге (одморе). 
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• Крађа – постоје ли физичка средства (имовина) везана за остваривање циљева 
система и активности које су предмет ревизије, која неко може да склони ради личне 
користи? 
Пример:. Лап-топ компјутери нису закључани и могу се изнети из канцеларије.  

 
• Грешка у прописима – постоји ли могућност да одређена процедура или систем не 

буду у складу са међународним законима и законима, правилима и прописима ЕУ, 
затим законима Србије, или другим законима које је донела централна влада или 
општина?  
Пример: Ризик да Смернице за припрему финансијског плана индиректног 
корисника буџетских средстава које је донео директни корисник нису у складу са 
Смерницама за припрему буџета које је објавило Министарство финансија. 

 
• Откривање података – постоји ли могућност неовлашћеног откривања података, 

односно начина на који одређени систем или процедура функционише, што за 
последицу може да има губитак, непријатност или другу штету? 
Пример: Важни подаци који се тичу јавне набавке откривени су пре него што је 
Комисија за јавне набавке отворила понуде, или је име понуђача који је изабран 
откривено пре него што је завршена цела процедура.   

 
• Прекид – постоји ли могућност прекида или губитка који може да отежа или у 

потпуности онемогући функционисање система или процедуре, односно за последицу 
може да има губитак или измену података?  
Пример: Постојећи софтвер за додатно снимање књига заражен је вирусом, а 
последње редовно умножавање ради чувања - бекап (back-up) урађено је пре два 
месеца, што за последицу има губитак валидних података за припрему извештаја.  

 
• Вредност за новац (Value for Money  (VFM)) – постоји ли могућност неекономичног, 

неефикасног и ненаменског трошења средстава у функционисању одређене 
процедуре или система? 
Пример: Да ли је прави тренутак да се инвестира у адаптацију одређене културне 
установе, а постоје докази да је неки други објекат угроженији.  

 
Други начин за идентификовање ризика јесте списак који садржи речи које могу да подстакну 
идеје о томе шта у систему може да крене лоше, какав би то утицај могло имати и колико је 
вероватно да ће се то десити. 
 

• Пропуст у…; 
• Пропуштена прилика за …; 
• Неефикасно ... ; 
• Неспособност да се …; 
• Поузданост …; 
• Неадекватно …; 
• Кашњење у …; 
• Некомпатибилно са ... ; 
• Губитак …; 
• Непоштовање …; 
• Недостатак …; 
• Конфликт између …; 
• Неодговарајуће …; 
• Прекид у …; 
• Повећање …; 
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• Велика концентрација (присуство) …; 
• Недоследно …; 
• Смањење …. 

 
Идентификовани ризик треба размотрити и усагласити га са руководством кад год је то 
могуће.  

 
Идентификовање кључних контрола  
 
Контроле подразумевају радње и процедуре које је субјект ревизије успоставио како би се 
обезбедило остваривање циљева система. Чак и када су циљеви остварени без контрола, 
не можете се ослонити на систем који функционише без адекватних контрола. 
 
Користећи опис система који сте припремили, за сваки ризик треба да идентификујете 
контролу или контроле које треба да управљају тим ризиком. 
  
Све детаље о контроли треба забележити у другој колони (Контроле) обрасца Оцена 
контрола и ризика.  
 
Битно је да забележите постојеће контроле, а не контроле које би биле идеалне за дату 
ситуацију, или контроле које би руководство желело да успостави. Треба укључити и детаље 
о томе ко је задужен за спровођење контроле (позиција у организацији), као и где се она 
спроводи. 
 
Врсте контрола 
 
Постоје четири основне врсте контрола: 
 

• превентивне – осмишљене су тако да спречавају неефикасност, грешке, односно 
неправилности. Ове контроле не могу гарантовати да се контролисани фактор неће 
појавити, али могу умањити шансу његовог појављивања. Примери оваквих контрола 
су подела дужности и утврђивање више нивоа одобравања (оверавања). 

 
• детекционе – осмишљене су да детектују и исправљају неефикасност, грешке, 

односно неправилности. Ове контроле не могу пружити апсолутну сигурност будући 
да се активирају након догађаја, односно након одређеног резултата, али умањују 
ризик од нежељених последица јер омогућавају предузимање корективних радњи. 
Детекционе контроле су најефикасније кад су део круга повратних информација, у 
којем се резултати надгледају и користе за побољшање процедура или превентивних 
контрола. Примери ових контрола су провере након плаћања, верификација залиха и 
изводи из банке. 

 
• директивне – осмишљене су да подстичу догађаје неопходне да се остваре циљеви. 

Примери ових контрола укључују јасно дефинисање политика и процедура, 
утврђивање циљева, као и адекватну обуку и кадар. 

 
• корективне – идентификују и оцењују алтернативне начине деловања, спроводе 

одговарајуће мере за корекцију и свођење штете на минимум.   
 
Наведене категорије се у пракси не могу јасно разликовати, а некад једна контрола има чак 
две или више функција. Надзор (праћење), на пример, покрива три категорије.   
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Неколико примера интерних контрола  
 
Наведени примери почињу од контрола на високом нивоу, прате их контроле на средњем, а 
затим на ниском нивоу. Ове контроле су релевантне како за системе који су мануелни, тако 
и за компјутерске системе.  
 
Контроле на високом нивоу 
 
Планирање 
 
Планирање подразумева утврђивање циљева и средстава за њихово остваривање. Добро 
планирање обухвата:  
 

• јасно дефинисане циљеве; 
• предвиђање активности, оперативних захтева и екстерних фактора који могу утицати 

на остваривање циљева; 
• спецификовање жељених нивоа контрола узимајући у обзир ризик; 
• утврђивање стандарда успешности (перформанси); 
• дефинисање, где год је то могуће, резултата система, као и критеријума за њихово 

мерење; 
• процену различитих опција за остваривање циљева; 
• припрему за непредвиђене ситуације, и осмишљавање одговарајућих мера; 
• утврђивање релативних приоритета у циљевима и активностима везаним за њих;    
• буџетска ограничења.  

 
Писана упутства 
 
Политике и оперативне процедуре руководства треба да буду документоване како би сви 
запослени били упознати са њима и заједно радили на остваривању циљева. Писана 
упутства и приручници за одређене процедуре треба да буду: 
 

• јасна, недвосмислена и једноставна; 
• доступна свим релевантним службеницима; 
• руководство треба да проверава да ли их запослени читају и разумеју; 
• редовно прегледана, а запослени треба да буду одмах обавештени о свим 

променама које треба да примењују.   
 
Организационе контроле 
 
Ове контроле односе се на поделу дужности међу појединцима или групама тако да заједно 
раде на остваривању циљева на најефикаснији начин. Одговорност и овлашћења треба да 
буду пропорционални дужностима. Основни принципи добре организације подразумевају:  
 

• јасне и документоване дефиниције одговорности појединаца и група за средства, 
активности и циљеве; 

• јасне линије извештавања; 
• најефикаснију равнотежу у подели дужности међу различитим организационим 

групама; 
• успостављање најефикаснијег „ланца“ управљања без стварања непотребних нивоа;  
• утврђивање ефикасног начина комуникације на нивоу целе организације; 
• подела дужности како би се избегли сукоби интереса, односно прилике за 

злоупотребу; 
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• избегавање непотребног ослањања на одређеног појединца, нарочито кад су у 
питању интерне контроле.   

 
Контроле на средњем нивоу 
 
Праћење успешности (перформанси)  
 
Руководство треба да прати успешност (перформансе) како би се уверило да се активности 
спроводе оптимално економично, ефикасно и ефективно. Контрола квалитета треба да буде 
уграђена у системе.  
  
Руководство треба да утврди потребе за подацима везаним за различите активности, као и 
њихово коришћење. Релевантни подаци могу да буду у форми статистике, рачуна, анализа 
или извештаја, а могу се припремати редовно, ако то руководство захтева, или само у 
ванредним ситуацијама. Подаци везани за управљање се прегледају редовно како би се 
потврдило да одговарају потребама и да се користе ефикасно.   
 
Подаци везани за управљање укључују мере и индикаторе успешности (перформанси) у 
смислу ефикасности, економичности и квалитета услуга, што подразумева идентификовање 
инпута (уложеног), укључујући трошкове и резултате (оутпут) у односу на циљеве.    
 
Резултати праћења пружају основу за будуће мере и треба да буду повезани за 
процедурама за корекцију или прилагођавање активности.  
Monitoring performance 
 
Процена 
 
Политике и активности процењују се периодично ради провере њихове економичности, 
ефикасности и ефективности, а треба да: 
 

• буду планиране од почетка операције; 
• имају добро дефинисане циљеве и обим; 
• утврђују репере или стандарде у односу на које ће бити вршено поређење; 
• узму у обзир мере и индикаторе успешности (перформанси); 
• идентификују резултате; 
• идентификују накнадне (пропратне) мере и обезбеде основу за поновну оцену 

будућих опција.   
 
Запослени 
 
Адекватан кадар у руководству и оперативним функцијама је од суштинске важности за 
потпуно функционисање система. Слабости везане за кадар доводе до лошег управљања, 
грешака и злоупотреба, што може да неутралише ефекат других контрола. Основни аспекти 
везани за кадар, који имају контролне импликације су: 
 

• идентификовање и анализа потреба за кадром: број, ниво, искуство и стручност; 
• ангажовање и избор кадра који ће задовољити те потребе; 
• праћење рада појединаца и група; 
• организовање обука и других активности везаних за професионално усавршавање 

како би се искористио потенцијал запослених.   
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Надзор 
 
Надзор представља функцију путем које руководиоци анализирају рад и успешност 
запослених. Надзор подразумева потврду да запослени испуњавају стандарде и раде у 
складу са инструкцијама, а укључује провере функционисања контрола које спроводе 
запослени на нижим функцијама. Добар надзор може да подстакне мотивацију, побољша 
квалитет и допринесе усавршавању запослених. Лош надзор или пресија воде 
немотивисаности запослених, који немају слободу за иновације, нити флексибилност у 
реаговању, те тако не успевају да испуне тражене стандарде.   
 
Буџетска и друге финансијске контроле 
 
Кроз буџетску контролу средства и трошкови одговарају одговорностима за циљеве и 
резултате. Руководиоци постају у потпуности одговорни за остваривање циљева. Ова 
контрола треба да се примењује где год је то могуће и треба да буде уграђена у цео систем 
буџетске контроле. Буџетска контрола се једноставно примењује на већину 
административних функција, али се може показати тешком у областима где се трошкови или 
резултати не могу лако квантификовати, или тамо где су одговорности нејасне. 
   
Буџети треба да буду реални како би омогућили да се кроз највеће расходе остварују 
циљеви, мада треба да буду довољно рестриктивни да подстакну економично и ефикасно 
трошење средстава. Буџети треба да буду уско повезани са процедурама за планирање и 
анализу како би се обезбедило да свако предложено трошење средстава буде оправдано. 
 
Рачуноводствене контроле 
 
Организација мора да чува одговарајуће финансијске и друге податке који ће омогућити 
припрему рачуна у прописаној форми. Интерни ревизори треба да познају захтеве 
финансијског извештавања и релевантност рачуноводствених стандарда и препоручене 
праксе. Треба да постоје адекватне контроле које ће испунити захтеве редовних и исправних 
плаћања. 
 
Развој система 
 
Важност контрола везаних за развој нових система и модификације постојећих система или 
процедура јесте у томе што обезбеђују:  
 

• да нови или ревидирани системи испуњавају циљеве; 
• да је ефекат промена у системима и контролама адекватно процењен у фази пре 

самог спровођења; 
• да су одобрене модификације система; 
• да су припремљени адекватни планови за прелазак са једног система на други; 
• да су спровођење и примена нових, односно ревидираних система у складу са 

плановима.   
 
Контроле на нижем нивоу 
 
Одобравања  
 
Односе се на одобравање, односно санкционисање конкретних активности или трансакција 
од стране руководиоца или другог овлашћеног лица, пре самог реализовања активности, 
односно трансакције. Одобравања обезбеђују одговарајућу одговорност за контролисане 
активности. Кључна обележја укључују: 
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• дефинисање захтева везаних за одобравања у погледу активности и трансакција; 
• подела функције одобравања одговарајућим појединцима или групама; 
• раздвајање овлашћења везаних за одобравање од других активности које би могле 

водити сукобу интереса; 
• проверавање да ли су релевантне активности и трансакције одобрене на 

одговарајући начин.  
 
Документовање 
 
Подразумева евидентирање података и трансакција који се користе у пословању 
организације. Потребно је утврдити добре стандарде за документовање који ће дати 
подршку реализацији активности и обезбедити континуитет пословања у случају 
непредвиђених прекида. Документовање обухвата чување података у електронском и 
другим облицима. Подаци морају бити доступни, а добар систем архивирања и претраге 
докумената су од кључне важности. 
 
Посао који обавља организација мора да буде довољно добро документован да 
руководству, екстерним ревизорима и другим лицима која прегледају систем омогући да 
прате ток операција и трансакција, те да идентификују грешке, злоупотребу или лоше 
обављен посао. Одлуке, одобрења, трансакције, провере и други подаци треба да буду 
јасно евидентирани, а релевантна документација адекватно чувана. 
 
Стандардни документи и обрасци могу се користити у одржавању консистентности 
процедура и законских захтева. Стандардни обрасци често се користе за контролу 
трансакција или кретање вредности. Оваква документација треба да буде пажљиво 
осмишљена тако да испуњава своју сврху.   
 
Комплетност и тачност  
 

• трансакције треба да буду заведене што ближе „месту настанка“; 
• трансакције треба да буду проверене у одговарајућим фазама обраде; 
• провере треба да врше службеници који нису укључени у активности које се 

проверавају. 
 
Уобичајене контроле којима се потврђује комплетност и веродостојност укључују провере по 
секвенцама, поређења са одговарајућом документацијом, контролисање збирова, 
математичке провере, и поновну обраду трансакције.   
 
Физичке контроле 
 
Подразумевају чување имовине и података. Односе се на  целокупно физичко окружење у 
којем систем функционише. Основне категорије укључују: 
 

• контроле приступа као што су радници у обезбеђењу, идентификационе картице, 
лозинке, компјутерске шифре; 

• физичке провере имовине и евиденције, нпр. провера залиха, провера обезбеђења; 
• контроле везане за заштиту животне средине као што су термостати, здравствене и 

безбедносне инспекције; 
• географски положај или место где се активности обављају у згради, и безбедно 

чување имовине и документације. 
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1. УВОД 
 
 
Овај део Приручника за ревизију садржи одређени број алатки осмишљених да ревизорима омогуће 
ефикасније и ефективније вођење неких од уобичајених ревизија. Поред тога, сврха ових алатки је и 
да обезбеде конзистентност у приступу који се примењује у ревизијама на нивоу целог јавног сектора. 
 
Очекује се да ће Централна јединица за хармонизацију припремити додатне обрасце и упутства и 
постепено развити читав низ алатки које ће покрити највећи део ревизија. Начелници служби за 
интерну ревизију требало би појединачно да осмисле алатке за организације у којима раде тамо где је 
то могуће. 
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2. ОБРАСЦИ ЗА ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 
 
Припремљени су обрасци за неке од најчешћих области које ће бити предмет ревизије у већини 
организација, а нарочито у министарствима. Обрасци одсликавају законске одредбе, а тамо где је то 
могуће, и друге релевантне прописе и упутства. Као и друге обрасце, и ове треба користити пажљиво 
и прилагодити у односу на специфичне околности сваке организације.     
 
Очекује се да ће остале обрасце припремати Централна јединица за хармонизацију при 
Министарству финансија. Поред тога, сваки начелник службе за интерну ревизију треба да, где је то 
могуће, припреми додатне обрасце за оне области и системе које су својствене организацији. 
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2.1. Плате 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ____________________________________________ РД _________________________ 

______________________________________________________________  Потпис Датум 

БУЏЕТСКА ГОДИНЕ _____________________________ Припремио:   

СИСТЕМ: ПЛАТЕ Прегледао:   

  
 

 
Циљ контроле 1: Информације у персоналним досијеима су 
потписане, тачне и потпуне ДА НЕ Напомена РД 

1.1.1. 
Да ли је Директор Финансија издао написане процедуре које се 
односе на запослене у сектору за плате и неке друге релевантне 
операције? 

    

1.2.1 
Да ли су нови запослени  евидентирани, у складу са процедуром,  
на основу потврђене и потписане документације?     

1.3.1. 
Да ли персонални  досије садржи одговарајућу захтевану 
документацију (на пример пријаву на конкурс, дипломе, 
здравствено уверење…)? 

    

1.4.1. 
Да ли су лична и функција у кадровској служби адекватно 
раздвојене?     

1.5.1. 
Да ли кадровско одељење  периодично потврђује тачност лица 
евидентираних на платном списку?     

1.6.1. 
Да ли су новозапослени  потврђени пре обрачуна плата и 
повезани  са радним местима која су предвиђена 
систематизацијом? 

    

1.7.1. 
Да ли се промене везане за банке, уплатне рачуне, врше 
искључиво на основу добијене писане изјаве од стране 
запосленог? 

    

1.8.1. 
Да ли запослени у кадровском одељењу потврђују да су 
запослени који су напустили орган на време искључени са 
платног списка? 

    

1.9.1. 
Да ли особље запослено у кадровској служби проверава ново 
запослене и раднике који су напустили орган на основу 
ауторизованог извора документације? 

    

1.10.1. 
Да ли се лични подаци периодично проверавају и потврђује се 
њихова тачност?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

 
 

Циљ контроле 2: Управљање персоналним досијеима- 
Приступ систему за обрачун плата имају само овлашћена 
лица. 

ДА НЕ Напомена РД 

2.1.1. 
Да ли је приступ личним подацима, који се налазе  у електронској 
форми,  контролисан сигурносним кодом или шифром?     

2.2.1. 
Да ли се све шифре мењају у одређеним временским 
интервалима?     

2.3.1. 
Да ли је приступ различитим нивоима информација ограничен, 
тако да постоји „read-only“ приступ само за читање података?     

2.4.1. 
Периодична провера приступних права треба да потврди контроле 
у систему     

2.5.1. 
Да ли било каква промена у систему за обрачун плата захтева 
одобрење од стране ауторизоване особе?     

2.6.1. 
Да ли је физички приступ појединачним подацима ограничен у 
зависности од  потреба ауторизоване особе за које имају 
одговорност? 

    

2.7.1. 
Да ли су кадровски и компјутерски  обрачун плата  заштићени 
шифрама     

2.8.1 
Да ли особље задужено за исплату плата има приступ ажурираним 
списковима овлашћених потписника и картонима депонованих 
потписа? 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

 
Циљ контроле 3: Обезбеђење персоналних досијеа –
Обезбедити да је контрола над аутоматизованим системом 
адекватна и заштићена 

ДА НЕ Напомена РД 

3.1.1. 
Да ли само ауторизована особа има приступ компјутерској соби и 
зна комбинацију за отварање врата     

3.2.1. Да ли су врата компјутерске собе  закључана сво време?     

3.3.1. 
Да ли се приступ компјутерској соби  мења са сваком 
персоналном променом?     

3.4.1. 
Да ли се ажурирање система плата тестира паралелно са 
постојећим програмом да се утврди да ли  програм функционише 
тачно и коректно пре него што се изврши ажурирање? 

    

3.5.1. 

Да ли се бекаповање „backup“ података обавља редовно и да ли 
се спроводи тест како би се обезбедилo да су информације 
садржане у бекапу тачне, у случају да је овакав систем подршке 
потребан 

    

3.6.1. 
Да ли ИТ одељење има писани план за превазилажење 
ванредних и нежељених ситуација у случају настанка истих?     

3.7.1. 
Да ли се писани план за превазилажење претходно наведених 
ситуација тестира у одређеним временским интервалима?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

 
Циљ контроле 4: Плаћања запосленима-су тачно обрачуната 
и извршено је плаћање само валидним запосленима ДА НЕ Напомена РД 

4.1.1. Да ли су све калкулације  проверене ?     

4.1.2. 
Да ли је потврђена  њихова тачност пре него што је плаћање 
извршено     

4.2.1. 

Да ли сва додатна плаћања за прековремени рад, путне 
трошкове или нека друга додатна плаћања имају одговарајућу 
документацију потписану од надлежне особе пре него што је 
плаћање извршено? 

    

4.3.1. 
Да ли је списак свих неуобичајених износа за додатна плаћања 
достављен службенику/одговорним лицу за плате да их потврди 
пре него што буду плаћени 

    

4.4.1. Да ли се исплатна листа штампа за сваког запосленог?     

4.5.1. 
Да ли се случајни узорак плаћања ново запосленим особама  
проверава и потврђује се тачност пре плаћања?     

4.6.1. 
Да ли се случајни узорак плаћања запосленима који су напустили 
орган  проверава и потврђује се тачност пре плаћања?     

4.7.1. 
Да ли су права која запослени има као што су дани одмора у току 
године  прецењена?     

4.8.1. Да ли су права по основу плате и зараде прецењена?     

4.9.1 
Да ли се замерке запослених које се односе на плату 
евидентирају и испитају у најкраћем могућем року?     

4.10.1 
Да ли постоје прегледи доласка на посао, боловања, одмори итд 
(временске картице, карнети)?     

4.11.1. 
Да ли се налози за исплату плата проверавају и припремају за 
све запослене који су стварно радили     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

 

Циљ контроле 5: Информације о зарадама – Рачуни на којима 
се евидентирају трошкови зарада и извештавају месечно се 
анализирају и усаглашавају са финансијском евиденцијом 
(главном књигом), на основу чега произилазе информације 
за менаџере/начелнике одељења и Владине извештаје 

ДА НЕ Напомена РД 

5.1.1. Да ли се све платне листе проверавају?     

5.1.2. 
Да ли се све платне листе бележе у payroll transaction files и у 
сваки индивидуални досије запосленог?     

5.2.1. 
Да ли су обавезе које се односе на плате, као што су порези 
евидентирани у књиговодственој евиденцији?     

5.3.1. 

Да ли су све законске бенефиције запослених, као што су одмори 
текуће године и дани за одморе који су остали неискоришћени од 
прошлогодишњег одмора, евидентирани у књиговодственој 
евиденцији? 

    

5.4.1. 
Да ли евиденције о присутности на раду, радене листе и зараде 
радника рефлектује време када је радник стварно радио?     

5.5.1. 

Да ли су бенефиције запослених и друге обавезе које се односе 
на плате (додаци на плату) евидентирани у књиговодственој 
евиденцији у временском периоду у ком су стварно настали или 
зарађени? 

    

5.6.1. 
Да ли су све трансакције у вези са платама (нпр. међузбирови, 
збирови и укупне суме у обрачуну-прегледу)  проверене и 
потврђене са налозима за плаћањем и са главном књигом? 

    

5.7.1. 
Да ли се рачуни у главној књизи, који се односе на плате, 
ажурирају у складу са важећим прописима?     

5.8.1. 
Да ли се месечне информације о платама достављају 
менаџеру/начелнику одељења на преглед?     

5.9.1 
Да ли се информације о платама пореде сваког месеца са 
извештајима банке?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 

 
ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 

 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ____________________________________________ РД _____________________ 

______________________________________________________________  Потпис Датум 

БУЏЕТСКА ГОДИНЕ _____________________________ Припремио:   

СИСТЕМ: ПЛАТЕ Прегледао:   

  
 
Циљ 
 
1. Утврдити да стварне контроле, изабране током прелиминарне оцене, постоје и да су 

одговарајуће. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком плану 

ревизије. 
 
2. Програм ревизије садржи предлог тест процедура за све очекиване контроле. Тестови су 

спроведени само за оне контроле које су изабране у прелиминарној оцени (слабе или 
непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)  

3. Спровођење одређених тестова захтева избор узорка. Величина узорка је одређена у складу 
са Приручником за интерну ревизију.  

 
 
Напомене 
 
1. Предложене тест процедуре за оне контроле које нису изабране за тестирање требало би 

избрисати из овог програма. 
 
2. Програм би требало да буде потпун уношењем следећих података: 

 
 

• Иницијали чланова ревизорског тима и датума када је тест спроведен, 
 
• Приказ резултата тестова, и 
 
• Да ли је додатно тестирање потребно или није ( и ознака теста). 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 1: Информације у персоналним досијеима су потписане, тачне и потпуне 
 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

1.1.1. Извршити увид у  писана упутства и 
потврдити да их се придржавају сви 
запослени који се бави платама и 
активностима које су везане за плате. 
(Министар финансија). 

    

1.2.1. Изабрати узорак од____ нових       
запослених и проверити да ли су 
евидентирани, у складу са процедуром,  на 
основу потврђене и потписане 
документације. 

    

1.3.1. Изабрати узорак од ___-персоналних  
досијеа и проверити да ли садржи 
одговарајућу захтевану документацију 

    

1.4.1. Потврдити кроз разговор и увидом у 
документацију да су лична и функција у 
кадровској служби адекватно раздвојене. 

    

1.5.1. Проверити последњу исплату плата 
или листу запослених коју је већ проверило 
кадровско одељење како би потврдило 
тачност лица евидентираних на платном 
списку 

    

1.6.1. Одабрати узорак од_____ ново 
запослених пре обрачуна плата и потврдити 
да се налазе на радним местима која су им 
предвиђена систематизацијом 

    

1.7.1. Одабрати узорак од ____ Проверити 
да се промене везане за банке, уплатне 
рачуне, врше искључиво на основу добијене 
писане изјаве од стране запосленог 

    

1.8.1. Одабрати узорак од_____ запослених 
који су напустили посао и потврдити да су  
на време искључени са платног списка 

    

1.9.1. Одабрати узорак од___ ново 
запослених и радника који су напустили 
орган и потврди ти да сваки од њих има  
ауторизовани извор документације 

    

1.10.1. Потврдити кроз разговор и увидом у 
документацију да се лични подаци 
периодично проверавају и да се потврђује 
њихова тачност 

    

1.10.2. Проверити картон депонованих 
потписа и потврдити да је важећи -ажуриран 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 2: Управљање персоналним досијеима- Приступ систему за обрачун плата имају само 
овлашћена лица. 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

2.1.1. Извршити увид у  личне податке који 
се налазе  у електронској форми и 
проверити да ли су контролисан сигурносним 
кодом или шифром 

    

2.2.1. У случају да систем не врши 
аутоматску промену шифре, потврдити 
разговором са запосленима да се шифре 
мењају у интервалима . 

    

2.3.1. Проверити да ли запослени Приступ 
различитим нивоима информација је 
ограничен, тако да постоји read-only приступ 
само за читање података 

    

2.4.1. Проверити да ли постоји периодична 
провера приступних права која би требало 
да потврди да су контроле у систему. 

    

2.5.1. Прегледати списак депонованих 
потписа и потврдити да је ажурирана 

    

2.8.1. Одабрати узорак од ______ промена и 
потврдити да особље задужено за исплату 
плата има приступ ажурираним списковима 
овлашћених потписника и картонима 
депонованих потписа. 

    



 

 11 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 3: Обезбеђење персоналних досијеа –Обезбедити да је контрола над аутоматизованим 
системом адекватна и заштићена 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

3.1.1. Потврдити да постоји комбинација за 
отварање врата и да само ауторизоване 
особе имају приступ компјутерској соби . 

    

3.5.1. Погледати последњу копију бекупа 
„backup“ и потврдити да се обављају 
редовно  и тестирају се како би обезбедили 
да су информације тачне у случају да је 
овакав систем подршке потребан 

    

3.6.1. Потврдити да постоји  писани план за 
превазилажење ванредних, нежељених  
ситуација у случају истих 
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ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле  4: Плаћања запосленима- Плаћања су тачно обрачуната и извршено је плаћање само 
валидним запосленима 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

4.1.1. Проверити последњи платни списак 
или  списак запослених и потврдити да су  
калкулације проверене и да је потврђена 
њихова тачност пре него што је плаћање 
извршено . 

    

4.2.1. Изабрати узорак од _____ додатних 
плаћања и проверити да је прековремени 
рад, или нека друга додатна плаћања имају 
одговарајућу документацију потписану од 
надлежне особе пре него што је плаћање 
извршено 

    

4.3.1. Потврдити да постоје писане 
инструкције да списак свих неуобичајених 
износа за додатна плаћања се достављају 
Директору надлежног органа да их потврди 
пре него што буду плаћени. 

    

4.4.1. Потврдити да се исплатна листа 
штампа за сваког запосленог 

    

4.5.1. Изабрати узорак од ______ плаћања 
ново запосленим особама и потврдити да се 
проверава и потврђује тачност пре плаћања 

    

4.6.1. Изабрати узорак од ______ плаћања 
запослених који су напустили орган и 
проверити да се потврђује тачност пре 
плаћања 

    

4.7.1. Изабрати узорак од _____ уговора о 
раду и потврдити да права који запослени 
има нису  

    

4.9.1. Потврдити да се замерке које 
запослени имају у вези са платама 
евидентирају и испитују прецењена 

    

4.11.1. Потврдити да се налози за исплату 
плата проверавају и припремају за све 
запослене који су стварно радили 
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ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 5: Информације о зарадама – Рачуни на којима се евидентирају трошкови зарада и 
извештавају месечно се анализирају и усаглашавају са финансијском евиденцијом (главном књигом), 
на основу чега произилазе информације за менаџере/начелнике одељења и Владине извештаје 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

5.1.1. Потврдити да се платне листе одлажу 
у сваки индивидуални досије 

    

5.2.1. Изабрати узорак од _____ обрачуна 
плата и проверити да су све обавезе 
прокњижене 

    

5.5.1. Потврдити да су бенефиције 
запослених и друге обавезе које се односе 
на плате прокњижене у периоду у коме су 
стварно настале 

    

5.6.1. Потврдити да су све трансакције у 
вези са платама проверене и потврђене 
налозима за плаћање 

    

5.7.1. Потврдити да се рачуни у главној 
књизи, који се односе на плате, ажурирају у 
складу са важећим прописима 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ______________________________________________________________________________ РАДНИ ДОКУМЕНТ ________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  Потпис Датум 

БУЏЕТСКА ГОДИНА 31. децембар 20 ______ Припремио:   

СИСТЕМ: ПЛАТЕ Прегледао:   

  
 
Циљ 
 
1. Утврдити и забележити постојеће контроле у подсистему. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком плану ревизије. 
 
2. Преглед контрола садржи циљеве контроле и очекиване контроле које се на њих односе. Све очекиване контроле требало би размотрити са 

становишта утврђивања стварних контрола. 
3. Требало би извршити прелиминарну оцену форме сваке контроле. Контроле на које желите да ставите нагласак требало би да се изаберу за 

тестирање у оквиру Програма за тестирање контрола (слабе или непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)   
 
Напомене 
 
1. Постојеће контроле могу се забележити на следећи начин: наводећи да постојеће контроле одговарају очекиваним контролама, описивањем 

контроле у Прегледу контрола, повезивањем са додатним забелешкама о систему, или навођењем да у том подручју не постоји контрола. 
 

2. Након тестирања требало би у Прегледу контрола забележити оцену интерне контроле (нпр. уопштено «одговарајућа» или 
«неодговарајућа») и препоруке које треба предузети. 

 



 

 15 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 1: Информације у персоналним досијеима су потписане, тачне и потпуне 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

1.1. Министар финансија је донео 
писана упутства којих морају да се 
придржавају сви запослени који се 
бави платама и активностима које су 
везане за плате.  Ова упутства се, 
тамо где је то могуће,  односе и на 
остале очекиване контроле везане за 
овај систем 

    

1.2. Нови запослени су евидентирани, 
у складу са процедуром,  на основу 
потврђене и потписане документације   

    

1.3. Персонални  досије садржи 
одговарајућу захтевану документацију 
(Закон о радним односима у државним 
органима члан 6,8,9) 

    

1.4. Лична и функција у кадровској 
служби су адекватно раздвојене      

1.5. Кадровско одељење  периодично 
потврђује тачност лица евидентираних 
на платном списку  

    

1.6. Новозапослени су потврђени пре 
обрачуна плата и повезани су са 
радним местима која су предвиђена 
систематизацијом.  

    

1.7. Промене везане за банке, уплатне 
рачуне, врше се искључиво на основу 
добијене писане изјаве од стране 
запосленог 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 1: Информације у персоналним досијеима су потписане, тачне и потпуне 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

1.8. Запослени у кадровском одељењу 
потврђују да су запослени који су 
напустили орган на време искључени 
са платног списка 

    

1.9. Особље запослено у кадровској 
служби проверава ново запослене и 
раднике који су напустили орган на 
основу ауторизованог извора 
документације 

    

1.10. Лични подаци се периодично 
проверавају и потврђује се њихова 
тачност 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 2: Управљање персоналним досијеима- Приступ систему за обрачун плата имају само овлашћена лица. 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

2.1. Приступ личним подацима који се 
налазе  у електронској форми је 
контролисан сигурносним кодом или 
шифром 

    

2.2. Све шифре, се мењају у 
oдређеним временским интервалима     

2.3. Приступ различитим нивоима 
информација је ограничен, тако да 
постоји read-only приступ само за 
читање података 

    

2.4.. Периодична провера приступних 
права треба да потврди контроле у 
систему 

    

2.5. Било каква промена нивоа зарада 
у систему за обрачун плата master file 
захтева одобрење од стране 
ауторизоване особе 

    

2.6. Физички приступ појединачним 
подацима је ограничен у зависности од  
потреба ауторизоване особе за које 
имају одговорност 

    

2.7. Кадровски и компјутерски  обрачун 
плата су заштићени шифрама     

2.8. Особље задужено за исплату 
плата има приступ ажурираним 
списковима овлашћених потписника и 
картонима депонованих потписа. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 3: Обезбеђење персоналних досијеа –Обезбедити да је контрола над аутоматизованим системом адекватна и заштићена 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

3.1. Само ауторизована особа има 
приступ компјутерској соби и зна 
комбинацију за отварање врата 

    

3.2. Врата компјутерске собе су 
закључана сво време     

3.3. Приступ компјутерској соби се 
мења са сваком персоналном 
променом (особе која има приступ) и 
минимум свака  _____ месеца. 

    

3.4. Ажурирање система плата се 
тестира паралелно са постојећим 
програмом да се утврди да ли  програм 
функционише тачно и коректно пре 
него што се изврши ажурирање 

    

3.5. Бекауп „backup“ се обављају 
редовно  и тестирају се како би 
обезбедили да су информације тачне у 
случају да је овакав систем подршке 
потребан 

    

3.6. ИТ одељење има писани план за 
превазилажење ванредних, 
нежељених  ситуација у случају истих 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 4: Плаћање запосленима – плаћања су тачно обрачуната и извршено је плаћање само владиним запосленима 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

4.1. Све калкулације су проверене и 
потврђена је њихова тачност пре него 
што је плаћање извршено 

    

4.2. Сва додатна плаћања за 
прековремени рад, путне трошкове или 
нека друга додатна плаћања имају 
одговарајућу документацију потписану 
од надлежне особе пре него што је 
плаћање извршено 

    

4.3. Списак свих неуобичајених износа 
за додатна плаћања су достављена 
службенику/одговорном лицу за зараде 
да их потврди пре него што буду 
плаћени 

    

4.4. Исплатна листа се штампа са 
свако запосленог у складу са statutory 
requirements 

    

4.5. Случајни узорак плаћања ново 
запосленим особама се проверава и 
потврђује се тачност пре плаћања 

    

4.6. Случајни узорак плаћања 
запосленима који су напустили орган 
се проверава и потврђује се тачност 
пре плаћања 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 4: Плаћање запосленима – плаћања су тачно обрачуната и извршено је плаћање само владиним запосленима 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

4.7. Права која запослени има као што 
су дани одмора у току године нису 
прецењена (Закон о радним односима 
у државним органима члан 36б, Oпшти 
колективни уговор члан 28-41, Уредба 
о накнадама и другим примањима 
запослених у државним органима и 
изабраних, односно постављених лица 
члан 1-23) 

    

4.8. Права по основу плате и зараде 
нису прецењена (Уредба о 
коефицијентима за обрачун и исплату 
плата именованих и постављених лица 
и запослених у државним органима 
члан 2,4,5) 

    

4.9. Замерке запослених које се односе 
на плату се евидентирају и испитају у 
најкраћем могућем року 

    

4.10. Преглед доласка на посао, 
боловања, одмори, или 
професионалан усавршавања,итд 
(временске картице, карнети) 

    

4.11. Налози за исплату плата се 
проверавају и припремају за све 
запослене који су стварно радили 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 5: Информације о зарадама – Рачуни на којима се евидентирају трошкови зарада и извештавају месечно се анализирају и усаглашавају са 
финансијском евиденцијом (главном књигом), на основу чега произилазе информације за менаџере/начелнике одељења и Владине извештаје 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

5.1. Све платне листе се проверавају и 
бележе у  payroll transaction files и у 
сваки индивидуални досије запосленог  

    

5.2. Обавезе које се односе на плате, 
као што су порези, су евидентирани у 
књиговодственој евиденцији. 

    

5.3. Све законске бенефиције 
запослених, као што су одмори текуће 
године и дани за одморе који су остали 
неискоришћени од прошлогодишњег 
одмора, су евидентирани у 
књиговодственој евиденцији. 

    

5.4. Да ли евиденције о присутности на 
раду, радене листе и зараде радника 
рефлектује време када је радник 
стварно радио?  

    

5.5. Бенефиције запослених и друге 
обавезе које се односе на плате 
(додаци на плату) су евидентирани у 
књиговодственој евиденцији у 
временском периоду у ком су стварно 
настали или зарађени 

    

5.6. Све трансакције у вези са платама 
(нпр., међузбирови, збирови и укупне 
суме у обрачуну-прегледу) су 
проверене и потврђене са налозима за 
плаћање и са главном књигом  

    

5.7. Рачуни у главној књизи која се 
односе на плате се ажурирају у складу 
са важећим прописима 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 5: Информације о зарадама – Рачуни на којима се евидентирају трошкови зарада и извештавају месечно се анализирају и усаглашавају са 
финансијском евиденцијом (главном књигом), на основу чега произилазе информације за менаџере/начелнике одељења и Владине извештаје 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

5.8. Месечне информације о платама 
се достављају 
менаџерима/начелницима одељења на 
преглед 

    

5.9. Информације о платама се пореде 
сваког месеца са извештајима банке      
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2.2. Планирање и припрема буџета  
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ _______________________________________________ РД _____________ 

__________________________________________________________________  Потпис Датум 

БУЏЕТСКА ГОДИНА  _____________________________ Припремио:   

СИСТЕМ: ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМА БУЏЕТА Прегледао:   

  

 
 

 
ЦИЉ КОНТРОЛЕ 1: Обезбедити да је Предлог финансијског 
плана сачињен у складу са Упутством за припрему буџета 
Републике Србије и расположивим средствима. 

ДА НЕ Напомена РД 

1.1.1. 
Да ли постоје интерне процедуре које уређују процес израде 
буџета?     

1.1.2. 
Да ли сте се приликом  дефинисања интерних процедура ослањали 
на закон и подзаконске акте које регулишу припрему  буџета?     

1.1.3. Да ли су запослени упознати са интерним процедурама?     

1.2.1. 
Да ли Упутство за припрему буџета упућено од стране 
Министарства финансија достављате корисницима у непромењеној 
форми ? 

    

1.2.2. 
Ако је одговор НЕ, да ли ваше упутство садржи јасне инструкције за 
припрему Предлога финансијског плана     

1.2.3. 
Да ли постоји унапред дефинисани временски оквир за израду 
Предлога финансијског плана за директне буџетске кориснике     

1.2.4. 
Да ли вам се Индиректни буџетски корисници обраћају за додатне 
информације?     

1.3.1. 
Да ли постоје критеријуми на основу којих вршите расподелу 
предвиђеног обима средстава за текуће издатке по секторима, 
односно индиректним буџетским корисницима? 

    

1.3.2. 
Да ли су критеријуми одобрени од стране одговорног лица 
директног буџетског корисника?     

1.3.3. 
Да ли су критеријуми јасно дефинисани у интерним процедурама 
које регулишу припрему Предлога финансијског плана?     

1.3.4. 
Да ли су индиректни буџетски корисници упознати са 
критеријумима?     

1.4.1. 
Да ли индиректни буџетски корисници поштују временске рокове за 
подношење Предлога финансијског плана?     

1.5.1. 
Да ли проверавате форму и садржину Предлога финансијских 
планова?     

1.5.2. 
Да ли обавештавате индиректне буџетске кориснике (ИБК) о 
евентуалним грешкама и недостацима у поднетим Предлозима 
финансијских планова? 

    

1.5.3. Да ли им остављате додатни рок да отклоне уочене недостатке?     

1.6.1. 
Да ли се достављени предлози финансијских планова обједињују по 
главама, односно директним буџетским корисницима?     

1.6.2. 
Да ли вредности исказане у захтевима за додатна средства и 
захтеву за основна средства прихватате у исказаном обиму?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 

 
УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 

 

 
 

Циљ контроле 1: Обезбедити да је Предлог финансијског плана 
сачињен у складу са Упутством за припрему буџета Републике 
Србије и расположивим средствима. 

ДА НЕ Напомена РД 

1.6.3. 
Ако је одговор НЕ,да ли приликом доношења одлуке о висини 
средстава водите рачуна о приоритетима назначеним у захтевима 
за додатна средства ? 

    

1.6.4. 
Да ли упоређујете реалност/оправданост исказаних трошкова у 
захтевима са описаним активностима у плану рада/програму 
активности? 

    

1.6.5. 
Да ли ваша служба сачињава предлог инвестиционог 
програма/плана јавних набавки у фази израде Предлога 
финансијског плана? 

    

1.6.6. 
Да ли Предлог финансијског плана предвиђа средства за 
финансирање пројекта започетих у претходном периоду?     

1.7.1. Да ли се руководство разматра Предлог финансијског плана?     
1.7.2. Да ли је Предлог финансијског плана адекватно одобрен?     

1.8.1. 
Да ли сте Предлог финансијског плана доставили Министарству 
финансија у прописаном року и броју примерака?     

1.9.1. 
Да ли руководство разматра Нацрт закона о буџету и даје примедбе 
на исти?     

1.9.2. 
Да ли представници вашег министарства/организације учествују у 
расправама о Нацрту закона о буџету на седницама скупштинских 
одбора? 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 

 
УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 

 

 
Циљ контроле 2: Обезбедити да је расподела предвиђених 
средстава извршена у складу са Законом о буџету Републике 
Србије и да омогућава остваривање плана активности 

ДА НЕ Напомена РД 

2.1.1. 
Да ли постоје интерне процедуре које уредују процес извршења 
буџета?     

2.1.2. 
Да ли су запослени упознати са својим дужностима и 
одговорностима у процедурама извршења буџета?     

2.2.1. 
Да ли од Министарства финансија добијате обавештење о 
одобреним апропријацијама, односно одобреном буџету?     

2.3.1. 
Да ли упоређујете одобрене апропријације са Предлогом 
финансијског плана?     

2.3.2. 
Да ли постоје дефинисани критеријуми на основу којих вршите 
расподелу апропријације по индиректним буџетским корисницима 
(секторима)? 

    

2.3.3. 
Да ли су представници индиректних буџетских корисника упознати 
са критеријумима?     

2.3.4. 
Да ли представници индиректних буџетских корисника могу 
директно да утичу на процес расподеле?     

2.3.5. 
Да ли је проценат извршења буџета из претходне године основни 
критеријум за расподелу?     

2.3.6. Да ли се поштујете приоритете који су утврђени у фази планирања?     

2.4.1. Да ли руководство разматра План извршења буџета?     

2.5.1 Да ли се Одлука о расподели средстава благовремено доноси ?     

2.5.2. 
Да ли је уз Одлуку о расподели средстава сачињен и табеларни 
преглед додељених апропријација по индиректним корисницима?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 

 
УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 

 

 
Циљ контроле 3: Обезбедити да се плаћања и трансфери 
средстава врше на основу веродостојне, потпуне и тачне 
документације. 

ДА НЕ Напомена РД 

3.1.1. Да ли имате Правилник о буџетском рачуноводству?     

3.1.2. 
Да ли су запослени упознати са Правилником о буџетском 
рачуноводству?     

3.2.1. 
Да ли постоје овлашћења у писаној форми за лица која учествују у 
процесу извршења буџета?     

3.3.1. 
Да ли постоји подела одговорности у делу припреме, овере и 
одобрења документације?     

3.3.2. 
Да ли служба интерне контроле врши контролу припремљене 
документације поднете за плаћање?     

3.3.3. Да ли интерни контролор оверава захтеве за плаћање /трансфер?     

3.4.1 
Да ли индиректни буџетски корисник или представник сектора 
доставља на одобрење Захтев за пренос (набавку)?     

3.4.2 
Да ли финансијска служба проверава формалну и материјалну 
исправност поднетих захтева?     

3.4.3. 
Да ли финансијска служба проверава оправданост поднетих 
захтева?     

3.4.4. 
Да ли су поднети захтеви у складу са планом извршења буџета и 
планом јавних набавки ?     

3.5.1. 
Да ли је Решење о преносу средстава ( или Одлука о покретању 
поступка јавне набавке) сачињено и одобрено у складу са 
законском регулативом? 

    

3.6.1. 
Да ли је Захтев за трансфер средстава сачињен  и одобрен у 
складу са Правилником о буџетском руководству/интерним актима?     

3.6.2. 
Да ли је Захтев за трансфер одобрен од стране координатора, 
односно контролора у Трезору?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 

 
УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 

 

 
Циљ контроле 4: Обезбедити да су извештаји на основу којих 
руководство контролише систем резултат тачних и ажурно 
прокњижених трансакција у помоћним књигама. 

ДА НЕ Напомена РД 

4.1.1. 
Да ли финансијска служба директног буџетског корисника води 
пословне књиге у складу са законом и Уредбом о буџетском 
рачуноводству? 

    

4.1.2. 
Да ли директни буџетски корисник спроводи контролу 
рачуноводствене функције индиректних буџетских корисника у 
оквиру својих овлашћења? 

    

4.1.3. 
Да ли финансијска служба директног буџетског корисника пружа 
стручну и другу помоћ финансијским службама индиректних 
буџетских корисника? 

    

4.2.1. 
Да ли се поднети захтеви за плаћање/трансфер усаглашавају са 
списком извршених плаћања по директном буџетском кориснику 
(ДБК) добијеним од Трезора? 

    

4.2.2. Да ли је било некаквих проблема или одступања?     

4.3.1. 
Да ли је Шеф рачуноводствене службе врши надзор над 
успостављеним помоћним књигама и запосленима?     

4.3.2. 
Да ли су помоћне књиге отворене и вођење у складу са Уредбом о 
буџетском рачуноводству?     

4.3.3. Да ли су подаци у помоћним књигама сигурни?     

4.4.1 
Да ли се пословне промене благовремено књиже у рачуноводственом 
програму?     

4.4.2 
Да ли су налози за књижење контролисани, одобрени и образложени 
одговарајућом описом и подржани одговарајућом документацијом?     

4.5.1. 
Да ли се помоћне књиге усаглашавају са извештајима које добијате 
од Трезора, са добављачима и извештајима о преосталим обавезама 
по уговорима? 

    

4.5.2. Колико често вршите усаглашавање? (Једном месечно?)     

4.5.3. 
Да ли сте установили процедуре које регулишу поступак 
обједињавања финансијских података?     

4.5.4. 
Да ли сте установили процедуре за усаглашавање финансијских 
података са индиректним буџетским корисницима?     

4.5.5. 
Да ли сте у оквиру вашег рачуноводственог програма установили 
процедуре за контролу усаглашавања/консолидовања?     

4.5.6. 
Да ли се ваш проценат извршења буџета креће у границама 
одобреног буџета, односно месечних квота?     

4.5.7. Да ли сте утврдили одступања и проверили њихову основаност?     

4.6.1. 
Да ли су одговорности за проверу и одобрење периодичних и 
годишњих извештаја јасно одвојене од оних које се односе на њихову 
припрему? 

    

4.6.2. Да ли се финансијски извештаји благовремено достављају Трезору?     

4.6.3. 
Да ли су Извештаји о раду благовремено припремљени и 
достављени Влади Републике Србије?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ   
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА  
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ______________________________________ РД _____________________________ 

_________________________________________________________  Потпис Датум 

БУЏЕТСКЕ ГОДИНА _____________ Припремио   

СИСТЕМ: ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМА БУЏЕТА Прегледао   

  
 
Циљ 
 
1. Утврдити да постојеће контроле, изабране током прелиминарне оцене, постоје и да су 

одговарајуће. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком плану 

ревизије. 
 
2. Програм ревизије садржи предлог тест процедура за све очекиване контроле. Тестови су 

спроведени само за оне контроле које су изабране у прелиминарној оцени (слабе или 
непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)  

3. Спровођење одређених тестова захтева избор узорка. Величина узорка је одређена у складу 
са Приручником за интерну ревизију.  

 
 
Напомене 
 
1. Предложене тест процедуре за оне контроле које нису изабране за тестирање требало би 

избрисати из овог програма. 
 
2. Програм би требало да буде потпун уношењем следећих података: 

 
 

• Иницијали чланова ревизорског тима и датума када је тест спроведен, 
 
• Приказ резултата тестова, 
 
• Да ли је додатно тестирање потребно или није ( и ознака теста). 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ   
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА  
 

Циљ контроле 1: Обезбедити да је Предлог финансијског плана сачињен у складу са Упутством за 
припрему буџета Републике Србије и расположивим средствима. 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

1.1.1. Извршити увид у  интерне процедуре 
које уређују процес израде буџета; 
проверити да ли су у складу са Законом; 
проверити да ли су сви запослени упознати 
са интерним процедурама. 

    

1.2.1. Упоредити Упутство за припрему 
буџета добијено од Министарства 
финансија са Упутством за припрему 
финансијских планова достављеног 
индиректном буџетском кориснику (ИБК). 

    

1.3.1. Потврдити да су критеријуми на 
основу којих се врши расподела 
предвиђеног обима средстава за текуће 
издатке јасно дефинисани  у интерним 
процедурама и одобрени од одговорног 
лица директног буџетског корисника (ДБК). 

    

1.3.2. Потврдити кроз разговор да су  ИБК 
упознати са критеријумима на основу којих 
се врши расподела предвиђеног обима 
средстава за текуће издатке. 

    

1.4.1. Изабрати узорак од ___ индиректних 
буџетских корисника (ИБК) и проверити да 
ли су предлози финансијских планова 
достављени благовремено. 

    

1.5.1. На узорку од ___ индиректних 
буџетских корисника (ИБК) потврдити да су 
форма и садржина Предлога финансијских 
планова у складу са датим Упутством за 
припрему финансијског плана; и да су 
евентуалне грешке и недостаци отклоњени 
у предвиђеном року. 

    

1.6.1. На узорку од ___ индиректних 
буџетских корисника (ИБК) испитати 
реалност/оправданост исказаних 
вредности у захтевима за додатна 
средства и захтевима за основна средства 
у односу на програм активности. 

    

1.6.2. Проверити да ли директан буџетски 
корисник (ДБК) има инвестициони програм 
и план јавних набавки и провери да ли су у 
складу са Предлогом финансијског плана. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ   
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА  
 

Циљ контроле 1: Обезбедити да је Предлог финансијског плана сачињен у складу са Упутством за 
припрему буџета Републике Србије и расположивим средствима. 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

1.7.1. Проверити да ли је руководство 
разматрало Предлог финансијског плана и 
извршити увид у записнике са састанака. 

    

1.8.1. Проверити увидом у документацију 
да је Предлог финансијског плана 
достављен Министарству финансија у 
прописаном року и броју примерака. 

    

1.9.1 Провери кроз разговор и увидом у 
документацију да ли су представници ДБК 
учествовали на седницама скупштинских 
одбора и да ли су њихове примедбе на 
Нацрт закона о буџету усвојене. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ   
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА  
 

Циљ контроле 2: Обезбедити да је расподела предвиђених средстава извршена у складу са Законом о 
буџету Републике Србије и да омогућава остваривање плана активности. 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

2.1.1. Извршити увид у интерне процедуре 
које уређују процес извршења буџета;  
проверити кроз разговор да ли су сви 
запослени упознати са својим дужностима 
и одговорностима. 

    

2.2.1. Уверити се да је Министарство 
финансија обавестило директне буџетске 
кориснике о одобреним апропријацијама 

    

2.3.1. На узорку од ___ индиректних 
буџетских корисника (ИБК) потврдити да су 
ИБК упознати са критеријумима за 
расподелу апропријација. 

    

2.4.1 Проверити да ли је руководство 
организовало састанке на којима је 
разматран План извршења буџета и 
увидом у записнике са састанака 
проверити да ли су ИБК утицали на измену  
плана. 

    

2.5.1 Потврдити да је Одлука о расподели 
средстава благовремено донета и 
достављена ИБК. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ   
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА  
 

Циљ контроле 3: Обезбедити да се плаћања и трансфери средстава врше на основу веродостојне, 
потпуне, тачне документације. 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

3.1.1. Погледати и ископирати Правилник о 
буџетском рачуноводству.     

3.1.2. Потврдити провером да ли су 
интерни акти и инструкције достављене 
запосленима. 

    

3.2.1. Погледати и ископирати 
организациону шему  и писана овлашћења 
за  запослене укључене у процес 
извршења буџета. 

    

3.3.1. Потврдити кроз разговор и увидом у 
документацију да је одговорност за 
плаћање и евидентирање пословних 
промена подељена на различите особе; 
проверите листу извршених 
плаћања/трансфера и потврдити да су 
правилно одобрена и евидентирана. 

    

3.4.1. На узорку од ___ Захтева за пренос 
уверите се да су формално и материјално 
исправни, да су оправдани и у складу са 
планом извршења буџета. 

    

3.5.1. На узорку од ___ пословних промена 
проверите да ли је Решење о преносу 
средстава (или о покретању поступка јавне 
набавке) сачињено и одобрено у складу са 
законском регулативом. 

    

3.6.1. На истом узорку као 3.5.1. уверити се 
да су Захтеви за трансфер средстава 
сачињени и одобрени у складу са 
Правилником о буџетском рачуноводству 
као и да је одобрен од стране 
координатора/контролора у Трезору. 

    

3.7.1. На узорку од ___ пословних промена 
потврдити да је уз захтеве за преузимање 
обавеза поднета одговарајућа 
документација. 

    

3.8.1. На истом узорку као за 3.7.1. 
потврдити да су Захтеви за преузимање 
обавеза одобрени од стране Министарства 
финансија – Одељење за извршење 
буџета. 

    

3.9.1. На узорку од ___ захтева за плаћање 
и проверити следеће: 

• да ли је извршена одговарајућа 
подела дужности; 

• да ли су сачињени на основу 
оригиналне документације и 

• да ли су контролисани од стране 
интерних контролора. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ   
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА  
 

Циљ контроле 4: Обезбедити да су извештаји на основу којих руководство контролише систем 
резултат тачних и ажурно прокњижених трансакција у помоћним књигама. 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

4.1.1. Проверити да ли финансијска служба 
ДБК води пословне књиге у складу са 
Законом и Уредбом о буџетском 
рачуноводству. 

    

4.2.1. На узорку од ___ пословних промена 
проверити да ли се поднети захтеви за 
плаћање/трансфер усаглашавају са 
списком извршених плаћања по директном 
буџетском кориснику (ДБК). 

    

4.3.1. Потврдити да се помоћне књиге 
редовно усаглашавају са Трезором.     

4.4.1. На истом узорку као за 4.2.1 
потврдити да су пословне промене ажурно 
и тачно прокњижене у помоћним књигама и 
потврдити да су сви налози за књижење 
прегледани, одобрени и да имају 
одговарајућу  пратећу документацију. 

    

4.5.1. Проверити да ли су финансијски 
извештаји припремљени и одобрени у 
складу са  очекиваном контролом. 

    

4.5.2. Проверити да ли финансијска служба 
сачињава извештаје о извршеним 
плаћањима, односно преосталим 
обавезама по уговорима. 

    

4.5.3. Потврдити да су помоћне књиге 
усаглашене са Трезором и добављачима и 
проверите процедуру за усаглашавања 
финансијских података  са индиректним 
буџетским корисницима. 

    

4.6.1. Потврдити да су периодични и 
завршни финансијски извештаји 
благовремено достављени Трезору. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ______________________________________________________________________________ РАДНИ ДОКУМЕНТ ______________ 

_________________________________________________________________________________________________  Потпис Датум 

БУЏЕТСКА ГОДИНА 31. децембар 20 ______ Припремио   

СИСТЕМ:  ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМА БУЏЕТА Прегледао   

  
 
Циљ 
 
1. Утврдити и забележити постојеће контроле у подсистему. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком плану ревизије. 
 
2. Преглед контрола садржи циљеве контроле и очекиване контроле које се на њих односе. Све очекиване контроле требало би размотрити са 

становишта утврђивања стварних контрола. 
4. Требало би извршити прелиминарну оцену форме сваке контроле. Контроле на које желите да ставите нагласак требало би да се изаберу за 

тестирање у оквиру Програма за тестирање контрола (слабе или непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)   
 
Напомене 
 
1. Постојеће контроле могу се забележити на следећи начин: наводећи да постојеће контроле одговарају очекиваним контролама, описивањем 

контроле у Прегледу контрола, повезивањем са додатним забелешкама о систему, или навођењем да у том подручју не постоји контрола. 
 

3. Након тестирања требало би у Прегледу контрола забележити оцену интерне контроле (нпр. уопштено «одговарајућа» или 
«неодговарајућа») и препоруке које треба предузети. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 1: Обезбедити да је Предлог финансијског плана сачињен у складу са Упутством за припрему буџета и расположивим средствима 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

1.1. Постоји јасна подела дужности и 
одговорности у процесу израде 
Предлога финансијског плана 

    

1.2. Јасне инструкције за израду фин. 
плана су  благовремено достављене 
секторима/ ИБК (члан 20 Закона о 
буџетском систему). 

    

1.3. Предвиђен обим средстава за 
финансирање текућих издатака по 
секторима и ИБК је одређен на основу 
јасних, прецизних и општеприхваћених 
критеријума. 

    

1.4. ИБК и Сектори благовремено 
достављају своје Предлоге 
финансијских планова финансијској 
служби директног корисника (члан 14 
Закона о буџетском систему). 

    

1.5. Финансијска служба директног 
корисника проверава материјалну и 
формалну исправност Предлога 
финансијских планова и врши њихову 
анализу. 

    

1.6. Обједињавање Предлога 
финансијских планова се врши на 
основу финансијских могућности и 
задатих критеријума и смерница. 

    

1.7. Предлог финансијског плана је 
усвојен и  одобрен од стране 
одговорног лица директног корисника. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 1: Обезбедити да је Предлог финансијског плана сачињен у складу са Упутством за припрему буџета и расположивим средствима 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

1.8. Предлог финансијског плана се 
благовремено доставља Министарству 
финансија у прописаној форми и броју 
примерака (члан 14 Закона о 
буџетском систему). 

    

1.9. Финансијска служба разматра 
Предлог нацрта Закона о буџету и 
након договора са руководством 
доставља Примедбе у писаној форми 
Министарству финансија (члан 21 
Закона о буџетском систему). 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 2: Обезбедити да  је расподела предвиђених средстава извршена у складу са Законом о буџетском систему и да омогућава остваривање 
плана активности 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

2.1. Постоји јасна подела дужности и 
одговорности у процесу израде Плана 
извршења буџета. 

    

2.2. ДБК добија обавештење о 
одобреним  апропријацијама од стране 
Министарства финансија (члан 32 
Закона о буџетском систему). 

    

2.3. Финансијска служба ДБК врши 
расподелу средстава индиректним 
корисницима у оквиру одобрених 
апропријација на основу критеријума и 
утврђених приоритета (члан 32, 33 
Закона о буџетском систему). 

    

2.4. Финансијска служба разматра 
Предлог  плана извршења буџета са 
руководством и евентуално 
представницима ИБК. 

    

2.5. Одговорно лице ДБК доноси 
Одлуку о расподели  средстава ИБК и 
доставља је заједно са табеларним 
прегледом додељених апропријација 
на трећем нивоу. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 3: Обезбедити да  се плаћања и трансфери средстава врше на основу тачне, веродостојне и потпуне документације 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

3.1. ДБК је интерним актима утврдио и 
дефинисао организацију 
рачуноводственог система, интерне 
контроле, овлашћена лица и рокове за 
предају извештаја (члан 16 Уредба о 
буџетском рачуноводству). 

    

3.2. Министар или овлашћено лице је 
одговорно за извршење буџета и 
одобрење налога за плаћање (члан 23 
Закон о државној управи). 

    

3.3. Постоји јасна подела дужности  и 
одговорности у процесу плаћања и 
извршења буџета. 

    

3.4. Финансијска служба ДБК прима 
Захтев за пренос средстава (набавку) и 
проверава расположивост средстава 
(члан 36, 38 Закона о буџетском 
систему). 

    

3.5. Одговорно лице директног 
буџетског корисника доноси Решење о 
преносу средстава и/или Одлуку о 
покретању поступка јавне набавке. 

    

3.6. Захтев за трансфер средстава је 
припремљен, оверен и одобрен од 
стране овлашћеног лица (члан 61 
Закона о буџетском систему). 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 3: Обезбедити да  се плаћања и трансфери средстава врше на основу тачне, веродостојне и потпуне документације 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

3.7. Захтев за преузимање обавеза је 
донет на основу закљученог уговора и 
са пратећом оригиналном 
документацијом која је одобрена пре 
плаћања (члан 36, 38 Закона о 
буџетском систему). 

    

3.8. Одобрени захтев за плаћање се 
контролише од стране Министарства 
финансија одељења за извршење 
буџета и прослеђује се Трезору на 
извршење (члан 71 тачка 2 Закона о 
буџетском систему). 

    

3.9. Трезор контролише и извршава 
Одобрене захтеве за плаћање (члан 73 
тачка 2.3 Закона о буџетском систему). 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 4: Обезбедити да су извештаји на основу којих руководство контролише систем резултат тачних и ажурно прокњижених трансакција у 
помоћним књигама. 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

4.1. Директни буџетски корисник је 
одговоран за рачуноводство 
сопствених трансакција, а у оквиру 
својих овлашћења и за рачуноводство 
трансакција индиректних буџетских 
корисника који спадају у њиховy 
надлежност (члан 61 Закона о 
буџетском систему). 

    

4.2. Служба рачуноводства врши 
сравњивање поднетих Захтева за 
плаћање/трансфер средстава са 
списком Извршених плаћања по 
директном кориснику преузетог од 
Управе за Трезор. 

    

4.3. Служба рачуноводства спроводи 
књижење у помоћним књигама на 
основу система двојног књиговодства, 
хронолошки, ажурно у складу са контом 
у складу са подзаконским актом  (члан 
9, 12 Уредбе о буџетском 
рачуноводству). 

    

4.4. Рачуноводствене исправе књиже 
се истог дана или најкасније наредног 
дана од дана добијања 
рачуноводствене исправе (члан 16 
Уредбе о буџетском рачуноводству). 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 4: Обезбедити да су извештаји на основу којих руководство контролише систем резултат тачних и ажурно прокњижених трансакција у 
помоћним књигама. 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

4.5. Индиректан буџетски корисник (ИБК) 
састављају тромесечне извештаје о 
извршењу буџета и достављају их 
директним буџетским корисницима 
(ДБК) који усклађује податке садржане у 
Главној књизи Трезора и подацима из 
својих евиденција (члан 8, 18 Уредбе о 
буџетском рачуноводству). 

    

4.6. Директни буџетски корисници (ДБК) 
припремају и подносе годишње 
финансијске извештаје у прописаној 
форми и року у складу са законом (члан 
64, 65 Закона о буџетском систему, члан 
63 Закона о државној управи). 
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2.3. Извештавање и рачуноводство  
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ____________________________________________ РД _____________________ 

______________________________________________________________  Потпис Датум 

БУЏЕТСКА ГОДИНА _____________________________ Припремио:   

СИСТЕМ: БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈСКО 
ИЗВЕШТАВАЊЕ Прегледао:   

  
 

 

Циљ контроле 1: Обезбедити да се рачуноводствени (ИТ) 
систем одржава и контролише на одговарајући начин и да се 
редовно и тачно ажурира како би одсликавао све финансијске 
трансакције организације. 

ДА НЕ Напомена РД 

1.1.1. 
Да ли само овлашћена лица имају приступ рачуноводственом 
програму?     

1.2.1. 
Да ли овлашћени корисници имају јединствена корисничка имена и 
лозинке које им допуштају приступ рачуноводственим подацима?     

1.3.1. Да ли се лозинке мењају сваких 30 дана?     

1.4.1. 
Да ли се права приступа прегледају сваке године (тј.  верзије које се 
могу само читати, верзије у које се само могу уносити подаци 
одржавање базе података)? 

    

1.5.1. Да ли је спречено брисање забележених трансакција из система?     

1.6.1. 
Да ли постоји план у случају уништења („backup“ софтвер, „backup“ 
фајлова са подацима)?     

1.7.1. 
Да ли постоје процедуре за обраду података које укључују 
временски распоред за обраду података; ажурирање система; 
распоред одговорности;служба за информисање итд…? 

    

1.8.1. Да ли се врши редован и независтан преглед ИТ процеса?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

 
Циљ контроле 2: Обезбедити да се рачуноводствени систем 
одржава у сагласности са важећим законима, регулативом и 
добром праксом. 

ДА НЕ Напомена РД 

2.2.1. 
Да ли имате интерне правилнике и процедуре за рачуноводствени 
систем?     

2.2.2. 
Да ли је овај правилник потписан од стране министра/руководиоца 
организације?     

2.3.1. 
Да ли су запослени упознати са својим дужностима и 
одговорностима?     

2.3.2. Да ли су ове процедуре редовно ажуриране?     

2.4.1. 
Да ли постоји јасна подела дужности у рачуноводственом 
процесу?     

2.4.2. 
Да ли шеф рачуноводства има одговарајућа овлашћења над 
запосленима у рачуноводству и над главним рачуноводственим 
евиденцијама? 

    

2.4.3. 
Да ли су одговорности за вођење главне књиге одвојене од 
одговорности за вођење помоћних књига?     

2.6.1. 
Да ли водите све пословне књиге прописане Уредбом о буџетском 
рачуноводству, члан 12?     

2.7.1. 
Да ли евидентирате трансакције у тренутку када се готовинска 
средства приме, односно исплате?     

2.8.1. 
Да ли је приступ главној књизи и помоћним књигама  дозвољен 
само овлашћеним лицима? (закључавање кабинета, физичке 
баријере, одвојене собе, аларм…) 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

 
Циљ контроле 3: Обезбедити да су пословне књиге засноване 
на веродостојним и исправним рачуноводственим 
документима 

ДА НЕ Напомена РД 

3.1.1. 
Да ли имате интерне процедуре/ Правилник о буџетском 
рачуноводству?     

3.1.2. 
Да ли се пословне књиге воде хронолошки, на принципима двојног 
књиговодства, ажурно и у складу са прописаним стандардним 
контним оквиром за буџетски систем? 

    

3.2.1. 
Да ли постоји јасна подела дужности у процесу евидентирања, 
књижења и контроле рачуноводствених исправа?     

3.3.1. 

Да ли рачуноводствена исправа укључује све неопходне податке 
за књижење у књигама као што је прописано интерним 
процедурама? (назив ентитета који је припремио/издао исправу, 
назив и датум исправе, датум и место издавања, садржај 
пословног догађаја/промене, вредност, потпис овлашћеног лица 
итд…) 

    

3.4.1. 
Да ли се рачуноводствена исправа припрема у одговарајућем 
броју примерака, на месту и у време настанка пословног догађаја?     

3.5.1. 
Рачуноводствена исправа је потписана од стране лица  које је 
исправу саставило, лица које је исправу контролисало и лица 
одговорног за пословну промену и други догађај? 

    

3.6.1. 
Да ли се рачуноводствена исправа доставља на књижење 
наредног дана, а најкасније у року од два дана од дана настанка 
промене? 

    

3.7.1. 
Да ли се рачуноводствена исправа књижи истог дана, а најкасније 
наредног дана од дана добијања рачуноводствене исправе?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

 
Циљ контроле 4: Сва документација се одлаже и чува на 
одговарајући начин како би обезбедила ревизијски доказ о 
трансакцијама обрађеним кроз рачуноводствени систем. 

ДА НЕ Напомена РД 

4.1.1. 
Да ли се сва документација држи у фајловима који имају 
одговарајући регистарски број и редни број који упућује на архивску 
књигу? 

    

4.2.1. 
Да ли се рачуноводствене евиденције чувају на сигурном месту и да 
ли приступ дозвољен само овлашћеним лицима?     

4.3.1. 
Да ли се пословне књиге, рачуноводствена документа и 
финансијски извештаји чувају у временском периоду који је 
прописан Уредбом о буџетском рачуноводству члан 17? 

    

4.4.1. 
Да ли су главна књига и дневник потписани од стране шефа 
рачуноводства и руководиоца буџетског корисника?     

4.5.1. 
Да ли се пословне књиге, рачуноводствена документа и 
финансијски извештаји чувају у оригиналу и у електронској форми?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

 
Циљ контроле 5: Обезбедити да су сви рачуноводствени 
системи на одговарајући начин закључени, усклађени и 
прегледани за одређени период извештавања. 

ДА НЕ Напомена РД 

5.1.1. 

Да ли се пословне књиге закључују после спроведених евиденција 
свих економских трансакција и обрачуна на крају буџетске године, 
односно у току буџетске године, у случају статусних промена, 
престанка пословања и другим случајевима? 

    

5.2.1. 
Да ли се пословне књиге закључују најкасније до рока за 
достављање финансијских извештаја?     

5.3.1. 

Да ли се усклађивање евиденција и стања главне књиге са 
дневником, као и помоћних књига и евиденција са главном књигом, 
врши  пре пописа имовине и обавеза и пре припреме финансијских 
извештаја? 

    

5.4.1. 

Да ли се усклађивање стања имовине и обавеза у књиговодственој 
евиденцији корисника буџетских средстава са стварним стањем 
које се утврђује пописом, врши на крају буџетске године, са 
стањем на 31. децембар  текуће године? 

    

5.5.1. 
Да ли се врше редовни пописи имовине и обавеза на крају 
буџетске године за коју се припремају финансијски извештаји?     

5.6.1. 
Да ли руководилац субјекта ревизије доноси успоставља Комисије 
за попис, поставља чланове Комисије и утврђује рок за доношење 
Извештаја о попису? 

    

5.7.1. 
Да ли пописне листе  потписују чланови Комисије и припремају 
извештаје о попису?     

5.7.2. Да ли Извештаје о попису припремају чланови Комисије?     

5.8.1. 

Да ли коначни Извештај о извршеном попису имовине и обавеза 
доноси и потписује руководилац субјекта ревизије у року 
прописаном интерном регулативом и пре усклађивања са 
стварним стањем? 

    

5.9.1. Да ли благовремено подносите дужницима листу потраживања?     

5.9.2. Да ли благовремено одговарате повериоцима?     

5.10.1. 

Да ли вршите усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем у складу са Уредбом о евиденцији и попису непокретности 
и других средстава у државној својини , као и прописом о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем који прописује министар финансија? 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

 
Циљ контроле 6: Обезбедити да финансијски извештаји буду 
тачни, поуздани и да одсликавају пословање организације ДА НЕ Напомена РД 

6.1.1. 
Да ли имате под вашом надлежношћу индиректне буџетске 
кориснике?     

6.2.1. 
Да ли постоји јасна подела дужности у процесу припреме и 
одобрења финансијских извештаја ?     

6.3.1. 

Да ли припремате и подносите годишњи финансијски извештај и 
извештај о раду у форми и на начин који су прописани Законом о 
буџетском систему, Правилником о начину припреме, састављању 
и подношењу завршних рачуна и релевантним под актима? 

    

6.3.2. 
Да ли поштујете календар за припрему и подношење финансијских 
извештаја као што је прописано Законом о буџетском систему?     

6.4.1 
Да ли је годишњи финансијски извештај потписан од стране 
руководиоца субјекта ревизије?     

6.5.1. 

Да ли припремате годишњи консолидовани финансијски извештај 
који укључује податке и  из својих рачуноводствених евиденција и 
податке из извештаја завршних рачуна њихових корисника? ( 
уколико је ДББ надлежан за индиректне буџетске кориснике 6.5.1, 
6.6.1, 6.7.1, 6.8.1) ? 

    

6.6.1. 

Да ли индиректни буџетски корисници састављају годишње 
финансијске извештаје на основу евиденција о примљеним 
средствима и  извршеним плаћањима која су усаглашена са 
трезором? 

    

6.7.1. 
Да ли индиректни буџетски корисници припремају тромесечне 
периодичне извештаје о извршењу буџета и достављају директном 
кориснику у року од десет дана по истеку тромесечја? 

    

6.8.1. 

Да ли усклађујете периодичне извештаје индиректних корисника са 
подацима садржаним у главној књизи трезора и подацима из 
ваших евиденција, вршите консолидацију података и достављате 
органу надлежном за послове финансија у року од 20 дана по 
истеку тромесечја? 

    

6.9.1. 
Да ли достављате Министарству финансија образложење највећих 
одступања од износа одобрених буџетом, заједно са 
консолидованим периодичним извештајем? 

    

6.10.1. 
Да ли припремате финансијске извештаје на принципима 
готовинске основе?     

6.11.1. 
Да ли евидентирате непокретности, опрему и остала основна 
средства у пословним књигама према набавној вредности 
умањеној за исправку вредности по основу амортизације? 

    

6.12.1. 
Да ли усаглашавате финансијске пласмане, потраживања и 
обавеза на дан састављања финансијског извештаја?     

6.13.1. 
Да ли руководство одржава сваког месеца  састанке на којима се 
дискутују финансијска питања а која се односе на извршење 
буџета, управљање дуговима, приходе, плаћање и добављаче? 

    

6.14.1. 
Да ли се воде записници са састанака и да ли је план активности 
достављен кључном особљу у вези са евентуалним проблемима 
који су размотрени током састанка? 

    

6.15.1. 
Да ли се редовно врше компаративне анализе реализованих и 
планираних финансијских резултата?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ____________________________________________ РД _____________________ 

______________________________________________________________  Потпис Датум 

БУЏЕТСКА ГОДИНА _____________________________ Припремио:   

СИСТЕМ: БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈСКО 
ИЗВЕШТАВАЊЕ Прегледао:   

  
 
Циљ 
 
1. Утврдити да стварне контроле, изабране током прелиминарне оцене, постоје и да су 

одговарајуће. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком 

плану ревизије. 
 
2. Програм ревизије садржи предлог тест процедура за све очекиване контроле. 

Тестови су спроведени само за оне контроле које су изабране у прелиминарној 
оцени (слабе или непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)  

3. Спровођење одређених тестова захтева избор узорка. Величина узорка је одређена 
у складу са Приручником за интерну ревизију.  

 
 
Напомене 
 
1. Предложене тест процедуре за оне контроле које нису изабране за тестирање 

требало би избрисати из овог програма. 
 
2. Програм би требало да буде потпун уношењем следећих података: 

 
 

• Иницијали чланова ревизорског тима и датума када је тест спроведен, 
 
• Приказ резултата тестова, 
 
• Да ли је додатно тестирање потребно или није ( и ознака теста). 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 1: Обезбедити да се рачуноводствени (ИТ) систем одржава и контролише на одговарајући 
начин и да је редовно и тачно ажуриран како би одсликавао све финансијске трансакције организације. 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

1.1.1. Потврдити да само овлашћена лица 
имају приступ рачуноводственом програму. 

    

1.2.1. Потврдити да овлашћени корисници 
имају јединствена корисничка имена и 
лозинке које им допуштају приступ 
рачуноводственим подацима. 

    

1.3.1. Потврдити да се лозинке мењају сваких 
30 дана. 

    

1.4.1. Потврдити да се права приступа 
прегледају сваке године (тј.  верзије које се 
могу само читати, верзије у које се могу 
уносити промене, одржавање базе података). 

    

1.5.1. Потврдити да се забележене 
трансакције не могу избрисати из система. 

    

1.6.1. Потврдити да постоји план у случају 
уништења („backup“ софтвер, „backup“ 
фајлова са подацима). 

    

1.7.1. Потврдити да постоје процедуре за 
обраду података које укључују временски 
распоред за обраду података; ажурирање 
система; распоред одговорности;служба за 
информисање итд… 

    

1.8.1. Потврдити да се врши редован и 
независтан преглед ИТ процеса.   

    

 



 

 50 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 2: Обезбедити да се рачуноводствени систем одржава у сагласности са важећим законима, 
регулативом и добром праксом. 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

2.2.1. Извршити увид у интерне процедуре за 
буџетско рачуноводство и потврдити да су у 
складу за законом. Потврдити да је субјекат 
ревизије успоставио своје интерне процедуре 
и дефинисао својим интерним правилником:   

• организацију рачуноводственог 
система, 

• интерне рачуноводствене контролне 
поступке, исправност и састављање 
исправа о пословној промени, 

• лица која су одговорна за законитост, и 
• ток рачуноводствених исправа као и 

рокове за њихово достављање. 

    

2.3.1. Потврдити кроз разговор да су 
запослени упознати са интерним 
процедурама. 

    

2.3.2. Прегледати рачуноводствене процедуре 
и проверити да ли је било неких измена током 
периода који је обухваћен ревизијом. 
Потврдити да су правилници редовно 
ажурирани. 

    

 2.4.1. Потврдити испитивањем и 
посматрањем да постоји јасна подела 
дужности у рачуноводственом систему. 
Прегледати и копирати организациону шему  
и писана овлашћења за особље које је 
укључено у рачуноводствени процес. 

    

2.4.2. Потврдити да су дужности за вођење 
главне књиге одвојене од дужности вођења 
помоћних књига. 

    

2.5.1.  Потврдити да само овлашћена лица 
могу да уносе измене или да успоставе нове 
рачуноводствене принципе, политике или 
процедуре које ће користити организација. 

    

2.6.1 Потврдити да буџетски корисник води 
све књиге и евиденције као што је прописано 
Уредбом о буџетском рачуноводству. 

    

2.7.1. Потврдити на узорку од ____ 
трансакција да се трансакције и други 
догађаји евидентирају у тренутку када се 
готовинска средства приме, односно исплате. 

    

2.8.1. Потврдити да је приступ главној књизи и 
помоћним књигама дозвољен само 
овлашћеним лицима.  
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 3: Обезбедити да су пословне књиге засноване на веродостојним и исправним 
рачуноводственим документима. 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

3.1.1. Потврдити да субјект ревизије води 
пословне књиге у складу са Законом о 
буџетском систему, Уредбом о буџетском 
рачуноводству. 

    

3.2.1. Потврдити да постоји јасна подела 
дужности у процесу евидентирања, књижења 
и контроле рачуноводствених исправа.  

    

3.3.1. Потврдити на узорку од ____ 
рачуноводствених исправа да исправе 
садрже све податке неопходне за књижење у 
пословним књигама као што је регулисано 
интерним актом.  

    

3.4.1. Потврдити на узорку од _____ 
рачуноводствених исправа да се 
рачуноводствена исправа припрема у 
одговарајућем броју примерака, на месту и у 
време настанка пословног догађаја.  

    

 3.5.1. Потврдити на узорку од _____ 
рачуноводствених исправа да је 
рачуноводствена исправа потписана од 
стране лица  које је исправу саставило, лица 
које је исправу контролисало и лица 
одговорног за пословну промену и други 
догађај.  

    

 3.6.1. Потврдити на узорку од _____ 
рачуноводствених исправа да се 
рачуноводствена исправа доставља на 
књижење наредног дана, а најкасније у року 
од два дана од дана настанка промене. 

    

 3.7.1. Потврдити на узорку од _____ 
рачуноводствених исправа _____ да се 
рачуноводствена исправа књижи истог дана, 
а најкасније наредног дана од данa добијања 
рачуноводствене исправе. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 4: Сва документација се одлаже и чува на одговарајући начин како би обезбедила ревизијски 
доказ о трансакцијама обрађеним кроз рачуноводствени систем. 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

 4.1.1. Потврдити да се сва документација 
држи у фајловима који имају одговарајући 
регистарски број и редни број који упућује на 
архивску књигу. 

    

4.2.1. Потврдити да се рачуноводствене 
евиденције чувају на сигурном месту и да је 
приступ дозвољен само овлашћеним лицима.  

    

4.3.1. Потврдити да се пословне књиге, 
рачуноводствена документа и финансијски 
извештаји чувају у временском периоду који 
је прописан Уредбом о буџетском 
рачуноводству члан 17. 

    

 4.4.1. Потврдити да су главна књига и 
дневник потписани од стране шефа 
рачуноводства и руководиоца буџетског 
корисника. 

    

 4.5.1. Потврдити да се пословне књиге, 
рачуноводствена документа и финансијски 
извештаји чувају у оригиналу и у електронској 
форми. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 5: Обезбедити да су рачуноводствени системи на одговарајући начин закључени, усклађени и 
прегледани за одређени период извештавања. 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

5.1.1. Потврдити да се пословне књиге 
закључују после спроведених евиденција свих 
економских трансакција и обрачуна на крају 
буџетске године, односно у току буџетске 
године, у случају статусних промена, 
престанка пословања и другим случајевима.  

    

5.2.1. Прегледом потврдити да се пословне 
књиге закључују најкасније до рока за 
достављање финансијских извештаја. 

    

5.3.1. Прегледом потврдити да се 
усклађивање евиденција и стања главне 
књиге са дневником, као и помоћних књига и 
евиденција са главном књигом, врши пре 
пописа имовине и обавеза и пре припреме 
финансијских извештаја. 

    

5.4.1. Потврдити да се усклађивање стања 
имовине и обавеза у књиговодственој 
евиденцији корисника буџетских средстава са 
стварним стањем које се утврђује пописом, 
врши на крају буџетске године, са стањем на 
31. децембар  текуће године. 

    

5.5.1. Потврдити да се редовни пописи 
имовине и обавеза врше на крају буџетске 
године за коју се припремају финансијски 
извештаји. 

    

5.6.1. Потврдити да руководилац субјекта 
ревизије доноси Решење о успостављању 
Комисије за попис, поставља чланове 
Комисије и утврђује рок за доношење 
Извештаја о попису. 

    

5.7.1. Потврдити да пописне листе  потписују 
чланови Комисије и припремају извештаје о 
попису. 

    

5.8.1. Потврдити да коначни Извештај о 
извршеном попису имовине и обавеза доноси 
и потписује руководилац субјекта ревизије у 
року прописаном интерном регулативом и пре 
усклађивања са стварним стањем. 

    

5.9.1. Потврдити да субјекат ревизије 
(поверилац)  доставља свом дужнику попис 
ненаплаћених потраживања најкасније 25 
дана од дана састављања финансијског 
извештаја. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 5: Обезбедити да су сви рачуноводствени системи за одређени период извештавања на 
одговарајући начин закључени, усклађени и прегледани. 

 
 

РД Резултати теста 
Потпис 

/ 
Датум 

ДТ 

5.9.2. Потврдити да субјект ревизије (дужник) 
у року од пет дана од дана пријема пописа 
неизмерених обавеза, провери свију обавезу 
и о томе обавести повериоца. 

    

5.10.1. Потврдити да се начин и рокови 
вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем, 
обављају  у складу са Уредбом о евиденцији 
и попису непокретности и других средстава у 
државној својини , као и прописом о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем који 
прописује министар финансија. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 6: Обезбедити да финансијски извештаји буду тачни, поуздани и да одсликавају пословање 
организације 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

6.2.1. Посматрањем и кроз разговор 
потврдити да постоји јасна подела дужности 
у процесу припреме и одобрења 
финансијских извештаја.  

    

6.3.1. Потврдити да субјекат ревизије 
припрема и подноси годишњи финансијски 
извештај и извештај о раду у форми, на 
начин и у временском року који су прописани 
Законом о буџетском систему, Правилником 
о начину припреме, састављању и 
подношењу завршних рачуна и релевантним 
под актима. 

    

6.4.1. Потврдити да је годишњи финансијски 
извештај потписан од стране руководиоца 
субјекта ревизије. 

    

6.5.1. Потврдити да Годишњи консолидовани 
финансијски извештај директног буџетског 
корисника укључује податке и  из својих 
рачуноводствених евиденција и податке из 
извештаја завршних рачуна њихових 
корисника. 

    

6.6.1. Потврдити да индиректни буџетски 
корисници састављају годишње финансијске 
извештаје на основу евиденција о 
примљеним средствима и  извршеним 
плаћањима која су усаглашена са трезором. 

    

6.7.1. Потврдити да индиректни буџетски 
корисници припремају тромесечне 
периодичне извештаје о извршењу буџета и 
достављају директном кориснику у року од 
десет дана по истеку тромесечја. 

    

6.8.1. Потврдити да директни корисник 
усклађује периодичне извештаје индиректних 
корисника са подацима садржаним у главној 
књизи трезора и подацима из својих 
евиденција, врши консолидацију података и 
доставља органу надлежном за послове 
финансија у року од 20 дана по истеку 
тромесечја. 

    

6.9.1. Потврдити да директни буџетски 
корисник доставља Министарству финансија 
образложење највећих одступања од износа 
одобрених буџетом, заједно са 
консолидованим периодичним извештајем. 

    

6.10.1. Потврдити да се финансијски 
извештаји припремају на принципима 
готовинске основе. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 6: Обезбедити да финансијски извештаји буду тачни, поуздани и да одсликавају пословање 
организације 

 
 

РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

6.11.1. Потврдити да се непокретности, 
опрема и остала основна средства  
евидентирај у пословним књигама према 
набавној вредности умањеној за исправку 
вредности по основу амортизације 

    

6.12.1. Потврдити да  корисник буџетских 
средстава је обавезан да изврши 
усаглашавање финансијских пласмана, 
потраживања и обавеза на дан састављања 
финансијског извештаја. 

    

6.13.1. Потврдити да руководство одржава 
сваког месеца  састанке на којима се 
дискутују финансијска питања која се односе 
на извршење буџета, управљање дуговима, 
приходе, плаћање и добављаче. 

    

6.14.1. Потврдити да се воде записници са 
састанака и план активности се доставља 
кључном особљу у вези са евентуалним 
питањима која су се појавила током 
састанка. 

    

6.15.1. Потврдити да се редовно врше 
компаративне анализе реализованих и 
планираних финансијских резултата.  
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ____________________________________________ РД _____________________ 

______________________________________________________________  Потпис Датум 

БУЏЕТСКА ГОДИНА _____________________________ Припремио:   

СИСТЕМ: БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ Прегледао:   

  
 
 
Циљ 
 
1. Утврдити и забележити постојеће контроле у подсистему. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком плану ревизије. 
 
2. Преглед контрола садржи циљеве контроле и очекиване контроле које се на њих односе. Све очекиване контроле требало би размотрити са 

становишта утврђивања стварних контрола. 
5. Требало би извршити прелиминарну оцену форме сваке контроле. Контроле на које желите да ставите нагласак требало би да се изаберу 

за тестирање у оквиру Програма за тестирање контрола (слабе или непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)   
 
Напомене 
 
1. Постојеће контроле могу се забележити на следећи начин: наводећи да постојеће контроле одговарају очекиваним контролама, описивањем 

контроле у Прегледу контрола, повезивањем са додатним забелешкама о систему, или навођењем да у том подручју не постоји контрола. 
 
2. Након тестирања требало би у Прегледу контрола забележити оцену интерне контроле (нпр. уопштено «одговарајућа» или 

«неодговарајућа») и препоруке које треба предузети.  
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

 

 

Циљ контроле 1: Обезбедити да се рачуноводствени (ИТ) систем одржава и контролише на одговарајући начин и да је редовно и тачно ажуриран како би 
одсликавао све финансијске трансакције организације. 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 3. Ознака 
теста (НП) 

4. Оцена 
контрола 5. Препоруке 

1.1. Само овлашћена лица имају приступ рачуноводственом 
програму.     

1.2. Овлашћени корисници имају јединствена корисничка 
имена и лозинке које им допуштају приступ 
рачуноводственим подацима. 

    

1.3. Лозинке се мењају сваких 30 дана.     

1.4. Приступна права се прегледају сваке године (тј.  верзије 
које се могу само читати; верзије у које се могу само уносити 
подаци; одржавање базе података) 

    

1.5. Забележене трансакције се не могу избрисати из 
система.     

1.6. Постоји план у случају уништења („backup“ софтвер, 
„backup“ фајлова са подацима)     

1.7. Постоје процедуре за обраду података које укључују 
временски распоред за обраду података; ажурирање 
система; распоред одговорности;служба за информисање 
итд… 

    

1.8. Врши се редован и независтан преглед ИТ процеса.     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 2: Обезбедити да се рачуноводствени систем одржава у сагласности са важећим законима, регулативом и добром праксом. 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 3. Ознака 
теста (НП) 

4. Оцена 
контрола 5. Препоруке 

2.1. Директни буџетски корисник је одговоран за 
рачуноводство својих трансакција и рачуноводство 
индиректних буџетских корисника који су под његовом 
надлежношћу. (Закон о буџетском систему члан 61) 

    

2.2. Субјекат ревизије је дефинисао својим интерним актом: 
организацију рачуноводственог система, интерне 
рачуноводствене контролне поступке, лица која су одговорна 
за законитост, исправност и састављање исправа о 
пословној промени, ток рачуноводствених исправа као и 
рокове за њихово достављање.  (Уредба о буџетском 
рачуноводству, члан 16) 

    

2.3. Приручници за рачуноводствене процедуре су 
подељени одговарајућем особљу у редовно су ажурирани.     

2.4. Постоји јасна подела дужности у рачуноводственом 
систему.     

2.5. Само овлашћена лица могу да уносе измене или да 
успоставе нове рачуноводствене принципе, политике или 
процедуре које ће користити организација. 

    

2.6. Буџетски корисник води све књиге и евиденције као што 
је прописано Уредбом о буџетском рачуноводству.  

    

2.7. Основа буџетског рачуноводства је готовинска основа тј. 
трансакције и други догађаји се евидентирају у тренутку када 
се готовинска средства приме, односно исплате. (Уредба о 
буџетском рачуноводству, члан 5) 

    

2.8. Приступ главној књизи и помоћним књигама је дозвољен 
само овлашћеним лицима. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 3: Обезбедити да су пословне књиге засноване на веродостојним и исправним рачуноводственим документима  

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 3. Ознака 
теста (НП) 

4. Оцена 
контрола 5. Препоруке 

3.1. Пословне књиге се воде хронолошки, на основу двојног 
књиговодства, ажурно и у складу са прописаним контним 
квалификационим оквиром за буџетски систем . 

    

3.2. Постоји јасна подела дужности у процесу евидентирања, 
књижења и контроле рачуноводствених исправа.     

3.3. Рачуноводствена исправа укључује све неопходне 
податке за књижење у књигама (Уредба о буџетском 
рачуноводству, члан 16, параграф 2) 

    

3.4. Рачуноводствена исправа се припрема у одговарајућем 
броју примерака, на ,месту и у време настанка пословног 
догађаја (Уредба о буџетском рачуноводству, члан 16, 
параграф 6) 

    

3.5. Рачуноводствена исправа је потписана од стране лица  
које је исправу саставило, лица које је исправу контролисало 
и лица одговорног за пословну промену и други догађај. 
(Уредба о буџетском рачуноводству, члан 16, параграф 7). 

    

3.6. Рачуноводствена исправа се доставља на књижење 
наредног дана, а најкасније у року од два дана од дана 
настанка промене. (Уредба о буџетском рачуноводству, члан 
16). 

    

3.7. Рачуноводствена исправа се књижи истог дана, а 
најкасније наредног дана од данa добијања рачуноводствене 
исправе. (Уредба о буџетском рачуноводству, члан 16).  
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 4: Сва документација се одлаже и чува на одговарајући начин како би обезбедила ревизијски доказ о трансакцијама обрађеним кроз 
рачуноводствени систем. 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 3. Ознака 
теста (НП) 

4. Оцена 
контрола 5. Препоруке 

4.1. Сва документација се држи у фајловима који имају 
одговарајући регистарски број и редни број који упућује на 
архивску књигу.  (Уредба о канцеларијско пословању органа 
државне управе, члан 15, параграф 2) 

    

4.2. Рачуноводствене евиденције се чувају на сигурном 
месту и приступ је дозвољен само овлашћеним лицима.     

4.3. Пословне књиге, рачуноводствена документа и 
финансијски извештаји се чувају у временском периоду који 
је прописан Уредбом о буџетском рачуноводству члан 17. 

    

4.4. Главна књига и дневник су потписани од стране шефа 
рачуноводства и руководиоца буџетског корисника.     

4.5. Пословне књиге, рачуноводствена документа и 
финансијски извештаји се чувају у оригиналу и у 
електронској форми. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 5: Обезбедити да су сви рачуноводствени системи на одговарајући начин закључени, усклађени и прегледани за одређени период извештавања. 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 3. Ознака 
теста (НП) 

4. Оцена 
контрола 5. Препоруке 

5.1. Пословне књиге се закључују после спроведених 
евиденција свих економских трансакција и обрачуна на крају 
буџетске године, односно у току буџетске године, у случају 
статусних промена, престанка пословања и другим 
случајевима. (Уредба о буџетском рачуноводству, члан 17, 
параграф 1) 

    

5.2. Пословне књиге се закључују најкасније до рока за 
достављање финансијских извештаја. (Уредба о буџетском 
рачуноводству, члан 17, параграф 3) 

    

5.3. Усклађивање евиденција и стања главне књиге са 
дневником, као и помоћних књига и евиденција са главном 
књигом, врши се пре пописа имовине и обавеза и пре 
припреме финансијских извештаја. 
(Уредба о буџетском рачуноводству, члан 18, параграф 1) 

    

5.4. Усклађивање стања имовине и обавеза у 
књиговодственој евиденцији корисника буџетских средстава 
са стварним стањем које се утврђује пописом, врши се на 
крају буџетске године, са стањем на 31. децембар  текуће 
године. 
(Уредба о буџетском рачуноводству, члан 18, параграф 2) 

    

5.5. Редовни пописи имовине и обавеза се врше на крају 
буџетске године за коју се припремају финансијски 
извештаји. 

    

5.6. Руководилац субјекта ревизије доноси Решење о 
успостављању Комисије за попис, поставља чланове 
Комисије и утврђује рок за доношење Извештаја о попису. 

    

5.7. Пописне листе  потписују чланови Комисије и припремају 
извештаје о попису.     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 5: Обезбедити да су сви рачуноводствени системи на одговарајући начин закључени, усклађени и прегледани за одређени период извештавања. 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 3. Ознака 
теста (НП) 

4. Оцена 
контрола 5. Препоруке 

5.8. Коначни Извештај о извршеном попису имовине и 
обавеза доноси и потписује руководилац субјекта ревизије у 
року прописаном интерном регулативом и пре усклађивања 
са стварним стањем. 

    

5.9. Поверилац је дужан да достави свом дужнику пописи 
ненаплаћених потраживања најкасније 25 дана од дана 
састављања финансијског извештаја, а дужник је обавезан 
да у року од пет дана од дана пријема пописа неизмирених 
обавеза, провери свију обавезу и о томе обавести 
повериоца. 
(Уредба о буџетском рачуноводству, члан 18, параграф 6) 

    

5.10. Начин и рокови вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем, обављају се у 
складу са Уредбом о евиденцији и попису непокретности и 
других средстава у државној својини , као и прописом о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем који прописује 
министар финансија.  
(Уредба о буџетском рачуноводству, члан 18, параграф 7) 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 6: Обезбедити да финансијски извештаји буду тачни, поуздани и да одсликавају пословање организације 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 3. Ознака 
теста (НП) 

4. Оцена 
контрола 5. Препоруке 

6.1. Директни буџетски корисник је одговоран за 
рачуноводство својих трансакција и рачуноводство 
индиректних буџетских корисника који су под његовом 
надлежношћу. (Закон о буџетском систему члан 61) 

    

6.2. Постоји јасна подела дужности у процесу припреме и 
одобрења финансијских извештаја.     

6.3. Субјекат ревизије припрема и подноси годишњи 
финансијски извештај и извештај о раду у форми, на начин и 
у временском року који су прописани Законом о буџетском 
систему, Правилником о начину припреме, састављању и 
подношењу завршних рачуна и релевантним под актима. 
(Закон о буџетском систему члан 64,65) 

    

6.4. Годишњи финансијски извештај је потписан од стране 
руководиоца субјекта ревизије.     

6.5. Годишњи консолидовани финансијски извештај 
директног буџетског корисника укључује податке и  из својих 
рачуноводствених евиденција и податке из извештаја 
завршних рачуна њихових корисника (Уредба о буџетском 
рачуноводству, члан 6, параграф 3) 

    

6.6. Индиректни буџетски корисници састављају годишње 
финансијске извештаје на основу евиденција о примљеним 
средствима и  извршеним плаћањима која су усаглашена са 
трезором. 
(Уредба о буџетском рачуноводству, члан 6, параграф 4) 

    

6.7. Индиректни буџетски корисници припремају тромесечне 
периодичне извештаје о извршењу буџета и достављају 
директном кориснику у року од десет дана по истеку 
тромесечја. 
(Уредба о буџетском рачуноводству, члан 8, параграф 1) 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 6: Обезбедити да финансијски извештаји буду тачни, поуздани и да одсликавају пословање организације 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 3. Ознака 
теста (НП) 

4. Оцена 
контрола 5. Препоруке 

6.8. Директни корисник усклађује периодичне извештаје 
индиректних корисника са подацима садржаним у главној 
књизи трезора и подацима из својих евиденција, врши 
консолидацију података и доставља органу надлежном за 
полове финансија у року од 20 дана по истеку тромесечја.  
(Уредба о буџетском рачуноводству, члан 8, параграф 2) 

    

6.9. Директни буџетски корисник доставља Министарству 
финансија образложење највећих одступања од износа 
одобрених буџетом, заједно са консолидованим 
периодичним извештајем. 
(Уредба о буџетском рачуноводству, члан 8, параграф 3) 

    

6.10. Финансијски извештаји се припремају на принципима 
готовинске основе. (Уредба о буџетском рачуноводству, члан 
5, параграф 3) 

    

6.11. Непокретности, опрема и остала основна средства се 
евидентирај у пословним књигама према набавној вредности 
умањеној за исправку вредности по основу амортизације.  
(Уредба о буџетском рачуноводству, члан 5, параграф 8) 

    

6.12. Корисник буџетских средстава је обавезан да изврши 
усаглашавање финансијских пласмана, потраживања и 
обавеза на дан састављања финансијског извештаја. (Уредба 
о буџетском рачуноводству, члан 18, параграф 4) 

    

6.13. Руководство одржава сваког месеца  састанке на којима 
се дискутују финансијска питања у која се односе на 
извршење буџета, управљање дуговима, приходе, плаћање и 
добављаче. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 6: Обезбедити да финансијски извештаји буду тачни, поуздани и да одсликавају пословање организације 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 3. Ознака 
теста (НП) 

4. Оцена 
контрола 5. Препоруке 

6.14. Воде се записници са састанака и план активности је 
додељен кључном особљу у вези са евентуалним 
проблемима који су поменути током састанка 

    

6.15. Компаративна анализа реализованих и планираних 
финансијских резултата се редовно врше.     

 
 
 



 

 67 

 
2.4. Набавка  

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ___________________________________________ РД _________________________ 

БУЏЕТСКА ГОДИНЕ _____________________________  Потпис Датум 

СИСТЕМ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ Припремио:   

ПОДСИСТЕМ: НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Прегледао:   

  
 
 

 
Циљ контроле 1:  Обезбедити да су услови за почетак поступка 
набавке мале вредности испуњени ДА НЕ Напомена РД 

1. 
Да ли су запослени укључени у процедуру јавних наредби упознати са 
регулативом везаном за јавне набавке?     

2. 
Да ли захтеви за набавку садрже технички опис и процену трошкова? 
Да ли су их припремили Сектори/ ИБК?     

3. 
Да ли запослени задужен за јавне набавке врши анализу поднетих 
захтева?     

4. 
Да ли је одређена процедура идентификована у плану јавних набавки 
за текућу годину? 
 

    

5. 
Да ли су средства за одређену процедуру јавних набавки предвиђена 
у буџету за текућу годину и у плану извршења буџета?     

6. 
Да ли неко из финансијске службе потврђује расположивост средстава 
за одређену процедуру ?     

7. 

Да ли Одлука о почетку поступка јавне набавке садржи следеће 
податке: 

• Редни број јавне набавке 
• Предмет јавне набавке 
• Вредност јавне набавке 
• Оквирне датуме у којима ће се спроводити појединачне фазе 

поступка јавне набавке 
• Податке о позицију у буџету или у плану извршења буџета 

    

8. Да ли је Комисија за јавне набавке образована као стална комисија?     

9. 
Да ли су чланови Комисије за јавне набавке упознати са својим 
дужностима, одговорностима и овлашћењима?     

10. 
Да ли је Комисија за јавне набавке образована у складу са 
критеријумима постављеним у Одлуци о критеријумима за 
образовање Комисије за јавне набавке? 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 
 

 
Циљ контроле 2: Обезбедити да је конкурсна документација 
припремљена на одговарајући начин и да омогућује понуђачима 
да поднесу исправне понуде 

ДА НЕ Напомена РД 

1. 
Да ли су чланови Комисије за јавне набавке укључени у поступак 
припреме тендерске документације?     

2. 
Да ли одговорно лице Наручиоца или овлашћено лице одобрава 
тендерску документацију и критеријуме за оцену?     

3. 

Да ли тендерска документација садржи следеће елементе: 
• Позив да се дају понуде, 
• Упутство понуђачима како да сачине понуду 
• Опис добра/услуга/радова 
• Техничка спецификација , 
• Техничка документација и планови, 
• Образац понуде , 
• Образац про фактуре са упутством како да се попуни 
• Образац за установљавање квалификације и упутство како се 

доказује квалификација понуђача 
• Навођење врсте средстава финансијског обезбеђења којим 

понуђач гарантује испуњење обавеза 
• Образац изјаве да  понуђач прихвата услове из јавног позива и 

конкурсне  документације 
• Критеријуми за оцену 
• Модел уговора. 

    

4. 
Да ли је вредност набавке добара, услуга или радова израчуната 
коришћењем методологије коју прописује Закон о јавним набавкама?     

5. 
Да ли је јавни позив објављен или да ли сте обавестили понуђаче 
телефоном, факсом или електронским путем?     

6. 
Да ли постоји доказ о датуму пријема понуда  које су пристигле 
факсом?     

7. 
Да ли ангажујете екстерно особље у процесу припреме техничке 
спецификације или неких делова конкурсне документације?     

8. 
Ако да, да ли следите принцип осигурања конкуренције  међу 
понуђачима?     

9. 
Да ли благовремено достављате конкурсну документацију понуђачима 
по њиховом захтеву?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 
 

 
Циљ контроле 3:: Обезбедити највиши ниво конкуренције и 
омогућити да се изабере најбоља понуда Да Не Напомена РД 

1. 
Да ли имате базу података о добављачима за одређена добра, услуге 
и радове?     

2. Да ли редовно ажурирате базу података?     

3. Да ли имате потешкоће да добијете минимум од три понуде?     

4. 
Да ли су у Писарници информисани о процедури пријема и поступања 
са  понудама?     

5. Да ли се понуде чувају на сигурном?     

6. 
Да ли се понуде отварају одмах по истеку рока за њихово 
подношење?     

7. 
Да ли Комисија за јавне набавке води Записник са отварања понуда у 
стандардној форми?     

8. Да ли Комисија за јавне набавке разматра неблаговремене понуде?     

9. Да ли неблаговремене понуде враћате неотворене?     

10. 
Да ли је Записник са отварања понуда потписан од стране свих 
чланова Комисије и овлашћених представника понуђача?     

11. 
Да ли сте послали Записник о отварању понуда  свим понуђачима у 
року од три дана?     

12. 
Да ли је се разматрање и оцена понуда врши у складу са 
критеријумима, условима и захтевима?     

13. 
Да ли је Извештај о оцени понуда заснован на оцени исправних 
понуда?     

14. 
Да ли је одговорно лице Наручиоца једино овлашћење лице за 
доношење Извештаја о додели уговора?     

15. 
Ако није, да ли постоји писано овлашћење за доношење Извештаја о 
додели уговора?     

16. 
Да ли је Комисија за јавне набавке упозната са процедуром у случају 
да је примљено мање од три понуде?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 
 

 
Циљ контроле 4: Обезбедити да су сви понуђачи обавештени о 
додељеном уговору и да су њихови захтеви за заштиту права 
благовремено размотрени. 

Да Не Напомена РД 

1. 
Да ли су понуђачи обавештени о додели уговора одмах након 
доношења Извештаја о додељеном уговору?     

2. 
Да ли сте у конкурсној документацији навели  могућност  одбацивања 
свих понуда ?     

3. 
Да ли је у случају одбацивања свих понуда Одлука о одбацивању  
понуда објављена у Службеном гласнику?     

4. 
Да ли су понуђачи поднели  захтеве за достављање образложеног 
обавештење?     

5. Да ли сте примили неки захтев за заштиту права понуђача?     

6. 
Да ли је Комисија за јавне набавке овлашћена да се бави захтевима 
за заштиту права?     

7. Да ли су временски оквири за заштиту права понуђача поштовани?     

8. 
Да ли је неки уговор потписан пре истека рока за подношење захтева 
за заштиту права понуђача?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ - ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ___________________________________________ РД _________________________ 

БУЏЕТСКА ГОДИНЕ _____________________________  Потпис Датум 

СИСТЕМ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ Припремио:   

ПОДСИСТЕМ: НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Прегледао:   

  
 
Циљ 
 
1. Утврдити да постојеће контроле, изабране током прелиминарне оцене, постоје и да су 

одговарајуће. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком 

плану ревизије. 
 
2. Програм ревизије садржи предлог тест процедура за све очекиване контроле. Тестови 

су спроведени само за оне контроле које су изабране у прелиминарној оцени (слабе или 
непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)  

3. Спровођење одређених тестова захтева избор узорка. Величина узорка је одређена у 
складу са Приручником за интерну ревизију.  

 
 
Напомене 
 
1. Предложене тест процедуре за оне контроле које нису изабране за тестирање требало 

би избрисати из овог програма. 
 
2. Програм би требало да буде потпун уношењем следећих података: 

 
 

• Иницијали чланова ревизорског тима и датума када је тест спроведен, 
 
• Приказ резултата тестова, 
 
• Да ли је додатно тестирање потребно или није ( и ознака теста). 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ - ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 1: Обезбедити да су услови за почета к поступка јавне набавке испуњени 

 

  РД Резултати теста 
Потпис/
Датум ДТ 

1.1.1. Прегледати план јавне набавке и 
потврдити да су вредности планираних 
набавки испод вредности дефинисане 
буџетом за текућу годину. 

        

1.2.1. Проверити да ли је Наручилац 
установио интерни Правилник о набавци 
јавне вредности.  

        

1.3.1. Потврдити испитујући узорак од 
_______ да је процедура јавне набавке 
почела подношењем Захтева за набавку 
од стране сектора/ИБК. 

        

1.4.1. Изабрати случајни узорак од _______ 
и потврдити да су одређени поступци јавне 
набавке идентификовани у годишњем 
плану јавне набавке.  .                                                                             

        

1.5.1. Потврдити посматрањем и 
испитивањем да ли су средства  за набавку 
алоцирана у буџету Наручиоца и плану 
извршења ДБК.   

        

1.6.1. На узорку од 5 одлука потврдити 
одлуке припремљене у складу са чланом 
25 Закона о јавним набавкама. 

    

1.7.1. Потврдити да је Комитет за јавну 
набавку образован у складу са утврђеним 
критеријумима.  
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ - ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 2: Обезбедити да је конкурсна документација припремљена на одговарајући начин и да 
омогућава понуђачима да поднесу исправне понуде 

 

  РД Резултати теста 
Потпис/
Датум ДТ 

2.1.1. Потврдити посматрањем и 
испитивањем да постоји јасна подела 
дужности         у процесу припреме и 
одобрења конкурсне документације.  

        

2.2.1. Испитати конкурсну документацију за 
текућу процедуру набавке мале вредности 
и проверити да ли она садржи све 
обавезне елементе као што је дефинисано 
очекиваном контролом. 

        

2.3.1. На узорку од 5 понуда потврдити да 
је техничка спецификација припремљена у 
складу са чланом 35, 36 Закона о јавним 
набавкама. 

        

2.4.1   Испитивањем потврдити да је 
процедура за позив и подношење понуда у 
складу са процедуром дефинисаном 
интерним правилником наручиоца. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ - ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 3: Обезбедити највиши нови конкуренције и омогућити да се изабере најбоља понуда 

 

  РД Резултати теста 
Потпис/
Датум ДТ 

3.1.1. На узорку од ___ уговора о јавној 
набавци мале вредности потврдити да је 
Наручилац примио најмање три понуде. 

        

3.2.1. Проверити евиденцију примљених 
понуда у писарници и проверити да су све 
понуде евидентиране на одговарајући 
начин. 

        

3.2.2. Посматрањем потврдити да се 
текуће понуде чувају на сигурном месту. 

        

3.4.1. Извршити увод у Записник о поступку 
отварања понуда и потврдити кроз 
разговор и посматрање да је он сачињен у 
складу са чланом 76 Закона о јавним 
набавкама. 

        

3.8.1. На случајном узроку од ___ понуда 
проверити да ли је Комисија за јавне 
набавке одабрала исправне, одговарајуће 
и прихватљиве понуде у складу са 
условима постављеним у конкурсној 
документацији. 

    

3.10.1. На узорку од ___ понуда проверити 
да ли су у Извештају о цени понуда 
препоручене најбоље понуде. 

    

3.11.1. На узорку од ___ понуда проверити 
да ли постоје разилажења између 
препорука Комисије за јавне набавке и 
Извештаја о оцени понуда. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ - ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 4: Обезбедити да су сви понуђачи обавештени о додељеном уговору и да су њихови 
захтеви за заштиту права благовремено размотрени 

 

  РД Резултати теста 
Потпис/
Датум ДТ 

4.1.1    На узорку од ____ понуда проверити 
да ли су сви понуђачи одмах обавештени о 
додели уговора о јавним набавкама.  

        

4.2.1. На узорку од _____ понуда проверити 
да ли је одговорно лице наручиоца донело 
Одлуку о одбацивању понуда као што је 
дефинисано очекиваном контролом. 

        

4.3.1. На узорку од _____ понуда проверити 
да ли је поступак јавне набавке поновљен у 
случају да су све понуде одбачене или ако 
је примљен недовољан број понуда 

    

4.4.1. Проверити да ли је  наручилац 
доставио Обавештење о додели уговора на 
захтев понуђача као што је дефинисано 
очекиваном контролом. 

    

4.5.1. Проверити на узорку од ___ понуда 
да ли је уговор закључен  са најбољим 
понуђачем као што је дефинисано 
очекиваном контролом. 

    

4.6.1. Проверити кроз разговор и 
посматрањем да ли је особље упознато 
како се поступа са захтевима за заштиту 
права понуђача за регуларни и сложен 
поступак. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ __________________________________________________________________________________ Радни документ ______________________ 

БУЏЕТСКА ГОДИНЕ _____________________________  Потпис Датум 

СИСТЕМ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ Припремио:   

ПОДСИСТЕМ: НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Прегледао:   

  
 
Циљ 
 
1. Утврдити и забележити постојеће контроле у подсистему. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком плану ревизије. 
 
2. Преглед контрола садржи циљеве контроле и очекиване контроле које се на њих односе. Све очекиване контроле требало би размотрити са 

становишта утврђивања стварних контрола. 
6. Требало би извршити прелиминарну оцену форме сваке контроле. Контроле на које желите да ставите нагласак требало би да се изаберу за 

тестирање у оквиру Програма за тестирање контрола (слабе или непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)   
 
Напомене 
 
1. Постојеће контроле могу се забележити на следећи начин: наводећи да постојеће контроле одговарају очекиваним контролама, описивањем 

контроле у Прегледу контрола, повезивањем са додатним забелешкама о систему, или навођењем да у том подручју не постоји контрола. 
 
2. Након тестирања требало би у Прегледу контрола забележити оцену интерне контроле (нпр. уопштено «одговарајућа» или 

«неодговарајућа») и препоруке које треба предузети. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 1: Обезбедити да су услови за почетак поступка набавке мале вредности испуњени 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

1.1. Процењена вредност јавне набавке на годишњем нивоу је нижа од 
вредности одређене у Закону о буџету за текућу годину (Закон о јавним 
набавкама, чл 123, став 1) 

    

1.2   Наручилац је установио интерни Правилник о јавној набавци мале 
вредности (Закон о јавним набавкама, чл 124, став 1)     

1.3. Сектори/ ИБК су припремили и доставили Захтев за набавку са 
техничким описом и проценом трошкова.     

1.4. Поступак јавне набавке је предвиђен планом набавке (Закон о 
јавним набавкама, чл 24)     

1.5. Средства за набавку су предвиђена Законом о буџету за текућу 
годину и Планом извршења буџета ДБК (Закон о јавним набавкама, чл 
24) 

    

1.6. Одлука о покретању поступка јавне набавке је припремљена, 
одобрена и оверена на одговарајући начин. (Закон о јавним набавкама, 
члан 25) 

    

1.7. Комисија за јавне набавке је образовна у складу са Одлуком о 
критеријумима за образовање комисије за јавне набавке (Закон о 
јавним набавкама, чл 25) 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 2: Обезбедити да је тендерска документација припремљена на одговарајући начин и да омогућује понуђачима да поднесу исправне понуде  

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

2.1. Постоји јасна подела дужности у процесу припреме и одобрења 
тендерске документације  (Закон о јавним набавкама, чл 6)     

2.2. Тендерска документација за поступак јавне набавке садржи 
обавезне елементе као што је прописано Правилником о набавци мале 
вредности. 

    

2.3. Тендерску спецификацију је сачинило адекватно обучено и 
квалификовано особље упознато са добрима, радовима или услугама 
које треба набавити. 

    

2.4. Процедура за позив и достављање понуда је у складу са 
процедуром дефинисаном интерним Правилником наручиоца.     

2.5. Наручилац је омогућио заинтересованим понуђачима да имају 
непосредан увид у тендерску документацију или им је исту послао на 
њихов захтев. (Закон о јавним набавкама, чл 28) 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 3: Обезбедити највиши ниво конкуренције и омогућити да се изабере најбоља понуда  

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

3.1. Наручилац је добио најмање три понуде (члан 123, став 4 Закона о 
јавним набавкама)     

3.2. Примљене понуде се региструју у писарници са назначеним 
временом и датумом пријема и чувају се на сигурном (члан 61 Закона о 
јавним набавкама, члан 5 Правилника о поступку отварања понуда). 

    

3.3. Отварање понуда се врши одмах по истеку рока за подношење 
понуда наведеном у тендерској документацији или захтеву за 
достављање понуда (члан 2 Правилника о поступку отварања понуда). 

    

3.4. Записник са отварања понуда се води у стандардној форми (члан 
77 Закона о јавним набавкама, члан 7 Правилника о поступку 
отварања понуда). 

    

3.5. Неблаговремене понуде се враћају неотворене заједно са 
Записником о отварању понуда (члан 61 Закона о јавним набавкама).     

3.6. Записник о отварању понуда је прослеђен понуђачима у року од 
три дана након окончања поступка (члан 78 Закона о јавним 
набавкама). 

    

3.7. Комисија за јавне набавке проверава понуде ради исправке 
евентуалних рачунских грешака само уз одобрење понуђача (члан 58 
Закона о јавним набавкама). 

    

3.8. Комисија за јавне набавке разматра само благовремене понуде и 
одређује исправне, одговарајуће и прихватљиве понуде (члан 79 
Закона о јавним набавкама). 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 3: Обезбедити највиши ниво конкуренције и омогућити да се изабере најбоља понуда  

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

3.9. Комисија за јавне набавке примењује само критеријуме садржане у 
конкурсна документацији и то на начин на који су описани и 
вредновани (члан 54 Закона о јавним набавкама). 

    

3.10. Комисија за јавне набавке је припремила Извештај о стручној 
оцени са објашњењем поступка оцене и препоруком за доделу уговора 
(члан 1 Одлуке о критеријумима за образовање комисије). 

    

3.11. Одговорно лице наручиоца је саставило Извештај о додели 
уговора о јавној набавци (члан 81 Закона о јавној набавци).     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 4: Обезбедити да су сви понуђачи обавештени о додељеном уговору и да су њихови захтеви за заштиту права благовремено размотрени. 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

4.1. Сви понуђачи су одмах обавештени о додели уговора о јавној 
набавци (члан 82 Закона о јавним набавкама).     

4.2 Одговорно лице наручиоца је саставило и објавило Одлуку о 
одбијању понуда у Службеном гласнику, у случају да су све понуде 
одбачене (члан 80 Закона о јавним набавкама). 

    

4.3 Поступак јавне набавке је поновљен уколико су све понуде 
одбачене као неисправне или уколико је прикупљен недовољан број 
понуда. 

    

4.4. По захтеву понуђача, наручилац је проследио обавештење о 
додели уговора са објашњењем у року од 15 дана од дана пријема 
писменог захтева (члан 82 Закона о јавним набавкама). 

    

4.5. Наручилац је закључио уговор са најбољим понуђачем по истеку 
рока за подношења Захтева за заштиту права понуђача(члан 135 
Закона о јавним набавкама). 

    

4.6. Наручилац је упознат са начином поступања са захтевима за 
заштиту права понуђача за редовни и скраћени поступак јавне набавке 
мале вредности. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 

 
УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 

 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ___________________________________________ РД _________________________ 

БУЏЕТСКА ГОДИНЕ _____________________________  Потпис Датум 

СИСТЕМ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ Припремио:   

ПОДСИСТЕМ: ПОСТУПАК СА ПОГАЂАЊЕМ Прегледао:   

  
 
 

 
Циљ контроле 1: Обезбедити да су услови за спровођење поступка
са погађањем са или без претходног расписа испуњени. Да Не Напомена РД 

1. 

У случају да у отвореном и рестриктивном поступку ниједна понуда 
није примљена или ако су све понуде неодговарајуће, може ли 
Комисија за јавне набавке да препоручи поступак са погађањем без 
претходног објављивања? 

    

2. 

У случају да  отвореном и рестриктивном поступку ниједна понуда није 
примљена или ако су све понуде неисправне или неприхватљиве , 
може ли Комисија за јавне набавке да препоручи поступак са 
погађањем са претходним објављивањем? 

    

3. 
Да ли одговорно лице наручиоца доноси Одлуку о одбацивању свих 
понуда у неуспелом отвореном или рестриктивном поступку?     

4. 
Да ли вршите испитивање тржишта како бисте дефинисали број 
потенцијалних понуђача?     

5. 
Ако постоји само један понуђач за одређену набавку, да ли га 
контактирате пре подношења Захтева за мишљење Управи за јавне 
набавке? 

    

6. 
Да ли он подноси доказ, који издаје Привредна комора Србије,  да је 
једини добављач?     

7. 
Да ли је одређени поступак јавне набавке идентификован у текућем 
плану јавних набавки?     

8. 
Да ли су средства за одређени поступак јавне набавке предвиђена у 
буџету и у плану извршења буџета?     

9. 
Да ли неко из финансијске службе потврђује да су средства за 
одређени поступак јавне набавке расположива?     

10. 
Да ли доносите Одлуку пре него што добијете мишљење из Управе за 
јавне набавке?     

11. Да ли је Комисија за јавне набавке образована као стална комисија?     

12. 
Да ли су чланови Комисије за јавне набавке упознати са својим 
дужностима, одговорностима и овлашћењима?     

13. 
Да ли је Комисија за јавне набавке образована у складу са 
критеријумима постављеним у Одлуци о критеријумима за 
образовање Комисије за јавне набавке? 

    

14. 
Да ли су чланови Комисије за јавне набавке укључени у процес 
припреме конкурсне документације?     

15. 
Да ли одговорно лице наручиоца или овлашћено лице одобрава 
конкурсну документацију?     

16. 
Да ли је конкурсна документација иста као и за неуспели отворени   
или рестриктивни поступак?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 
 

 
Циљ контроле 1: Обезбедити да су услови за спровођење поступка
са погађањем са или без претходног расписа испуњени. Да Не Напомена РД 

17. 
У случају да позивате исте понуђаче као у претходном отвореном или 
рестриктивном поступку, да ли објављујете позив за достављање 
понуда? 

    

18. 
Да ли бесплатно достављате конкурсну документацију понуђачима 
који су учествовали у претходном отвореном или рестриктивном 
поступку? 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 
 

 
Циљ контроле 2: Обезбедити да је погађање спроведено у 
складу са принципима јавне набавке- 
ефикасност,транспарентност, једнакост свих понуђача. 

Да Не Напомена РД 

1. 
Да ли су понуде достављене у року од 25 дана од дана објављивања 
позива?     

2. 
Да ли је особље из писарнице информисано о процедурама пријема и 
руковања понудама?     

3. Да ли се понуде чувају на сигурном ?     

4. 
Да ли се поруке отварају одмах након истека рока за достављање 
понуда?     

5. 
Да ли Комисија за јавне набавке води Записник о отварању понуда у 
стандардном формату?     

6. Да ли Комисија за јавне набавке  разматра неблаговремене понуде?     

7. Да ли понуде враћате неотворене?     

8. 
Да ли је Записник о отварању понуда  потписан од стране свих 
чланова Комисије и овлашћених представника понуђача, уколико је 
отварање понуда јавно? 

    

9. 
Да ли сте Записник о отварању понуда послали свим понуђачима у 
року од три дана?     

10. 
Да ли су провера и оцена понуда спроведене у складу са 
критеријумима, условима и захтевима дефинисаним у конкурсној 
документацији? 

    

11. 
Да ли је Комисија за јавне набавке послала позив за погађање само 
понуђачима који су доставили исправне понуде?     

12. 
Да ли Комисија за јавне набавке припрема стратегију за преговарање 
унапред?     

13. Да ли одговорно лице наручиоца одобрава стратегију погађања?     

14. 
Да ли Комисија за јавне набавке преферира симултано погађање са 
свим погађачима?     

15. 
Ако је одговор „да“, како они одређују редослед по којем ће да 
преговарају са понуђачима?     

16. 
Уколико Комисија за јавне набавке преговара посебно са сваким 
понуђачем, да ли откривају понуде других понуђача?     

17. Да ли Комисија за јавне набавке преговара само о цени?     

18. 
Да ли Комисија за јавне набавке даје реалне временске рокове за 
подношење коначне понуде?     

19. 
Да ли Комисија за јавне набавке оцењује коначне понуде у складу са 
критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији?     

20. 
Да ли одговорно лице наручиоца додељује уговор о јавним набавкама 
у складу са препорукама Комисије за јавне набавке?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ___________________________________________ РД _________________________ 

БУЏЕТСКА ГОДИНЕ _____________________________  Потпис Датум 

СИСТЕМ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ Припремио:   

ПОДСИСТЕМ: ПОСТУПАК СА ПОГАЂАЊЕМ Прегледао:   

  
 
Циљ 
 
1. Утврдити да постојеће контроле, изабране током прелиминарне оцене, постоје и да 

су одговарајуће. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком 

плану ревизије. 
 
2. Програм ревизије садржи предлог тест процедура за све очекиване контроле. 

Тестови су спроведени само за оне контроле које су изабране у прелиминарној 
оцени (слабе или непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)  

3. Спровођење одређених тестова захтева избор узорка. Величина узорка је одређена 
у складу са Приручником за интерну ревизију.  

 
 
Напомене 
 
1. Предложене тест процедуре за оне контроле које нису изабране за тестирање 

требало би избрисати из овог програма. 
 
2. Програм би требало да буде потпун уношењем следећих података: 

 
 

• Иницијали чланова ревизорског тима и датума када је тест спроведен, 
 
• Приказ резултата тестова, 
 
• Да ли је додатно тестирање потребно или није ( и ознака теста). 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле 1: Обезбедити да су услови за спровођење поступка са погађањем са или без 
претходног објављивања испуњени. 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

1.1.1. Потврдити кроз разговор и 
посматрање да су запослени упознати са 
одредбама Закона о јавним набавкама које 
се односе на поступак са погађањем.. 

    

1.1.2. На узорку од _____ поступака 
проверити да је наручилац окончао 
претходни отворени или рестриктивни 
поступак у складу са чланом 80 Закона о 
јавним набавкама. 

    

1.2.1. Испитивањем потврдити да је 
добијено позитивно мишљење од Комисије 
за јавне набавке у складу са чланом 23 став 
3 Закона о јавним набавкама. 

    

1.3.1. Посматрањем и испитивањем 
потврдити да су средства за набавку 
предвиђена буџетом и планом извршења 
буџета директног буџетског корисника 
(ДБК). 

    

1.4.1. На узорку од ___ одлука потврдити 
испитивањем да су исте припремљене у 
складу са чланом 25 Закона о јавним 
набавкама. 

    

1.5.1. Потврдити да је Комисија за јавне 
набавке образована. 

    

1.6.1. Проверити да ли је конкурсна 
документација за поступак са погађањем 
са претходним објављивањем 
припремљена у складу са  Правилником о 
обавезним елементима конкурсне 
документације 

    

1.6.2. Утврдити да је конкурсна 
документација за поступак са погађањем и 
неуспели отворени или рестриктивни 
поступак идентична. 

    

1.6.3. Проверити испитивањем и кроз 
разговор да је наручилац доставио 
конкурсну документацију у складу са 
чланом 23 став 6 Закона о јавним 
набавкама. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле 2: Обезбедити да је погађање спроведено у складу са принципима јавне набавке – 
ефикасност, транспарентност, једнакост понуђача. 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

2.1.1. Проверити да се временски оквири 
за достављање понуда поштују као што је 
дефинисано чланом 65 Закона о јавним 
набавкама. 

    

2.2.1. Проверити евиденцију пријава у 
писарници и потврдити да су пријаве 
евидентиране на одговарајући начин.. 

    

2.6.1. Потврдити да је Записник са 
отварања понуда припремљен, потписан и 
достављен као што је дефинисано 
регулативом о отварању понуда. 

    

2.7.1. Проверити да су понуде оцењене у 
складу са критеријумима, условима и 
захтевима постављеним у конкурсној 
документацији. 

    

2.8.1. Потврдити да су на погађање 
позвани само понуђачи који су доставили 
исправне понуде. 

    

2.9.1. Потврдити кроз разговор и 
посматрањем да је Комисија за јавне 
набавке следила договорену стратегију 
погађања. 

    

2.9.2. Проверити извештај о погађању и 
потврдити да није било захтева за заштиту 
права понуђача. 

    

2.10.1. Проверити да су понуђачи позвани 
на начин дефинисан очекиваном 
контролом. 

    

2.11.1. Потврдити испитивањем и 
поређењем Извештаја о оцени понуда са 
коначним понудама да су оне оцењене 
искључиво у складу са критеријумима 
постављеним у конкурсној документацији. 

    

2.11.2. На узорку од ___ поступака 
проверити да су најбоље понуде 
препоручене у Извештају о оцени понуда. 

    

2.12.1. Проверити да је одговорно лице 
наручиоца проверило и одобрило 
Извештај о додели уговора о јавним 
набавкама. 

    

2.12.2. Проверити да је Извештај о додели 
уговора о јавним набавкама послат Управи 
за јавне набавке као што је дефинисано 
чланом 23, 81 Закона о јавним набавкама. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ __________________________________________________________________________________ Радни документ ______________________ 

БУЏЕТСКА ГОДИНЕ _____________________________  Потпис Датум 

СИСТЕМ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ Припремио:   

ПОДСИСТЕМ: ПОСТУПАК СА ПОГАЂАЊЕМ Прегледао:   

  

 
 
Циљ 
 
1. Утврдити и забележити постојеће контроле у подсистему. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком плану ревизије. 
 
2. Преглед контрола садржи циљеве контроле и очекиване контроле које се на њих односе. Све очекиване контроле требало би размотрити са 

становишта утврђивања стварних контрола. 
7. Требало би извршити прелиминарну оцену форме сваке контроле. Контроле на које желите да ставите нагласак требало би да се изаберу за 

тестирање у оквиру Програма за тестирање контрола (слабе или непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)   
 
Напомене 
 
1. Постојеће контроле могу се забележити на следећи начин: наводећи да постојеће контроле одговарају очекиваним контролама, описивањем 

контроле у Прегледу контрола, повезивањем са додатним забелешкама о систему, или навођењем да у том подручју не постоји контрола. 
 
2. Након тестирања требало би у Прегледу контрола забележити оцену интерне контроле (нпр. уопштено «одговарајућа» или 

«неодговарајућа») и препоруке које треба предузети. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 

 
РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 

 
Циљ контроле 1: Обезбедити да су услови за спровођење поступка са погађањем са или без претходног објављивања испуњени. 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

1.1. Запослени су упознати са одредбама Закона о јавним набавкама 
које се односе на поступак са погађањем.     

1.2. У случају да само одређени  добављачи могу да испоруче 
одређена добра/услуге наручилац је благовремено добио мишљење 
Управе за јавне набавке (члан 23 став 2, 3 Закона о јавним набавкама). 

    

1.3. Средства за набавку су предвиђена у буџету Републике Србије и 
плану извршења буџета директног буџетског корисника (члан 24 
Закона о јавним набавкама). 

    

1.4. Одлука о покретању поступка јавне набавке је правилно 
припремљена, оверена и одобрена (члан 25 Закона о јавним 
набавкама). 

    

1.5. Комисија за јавне набавке је образована у складу са 
критеријумима дефинисаним у Одлуци о критеријумима за образовање 
Комисије за јавне набавке (члан 25 Закона о јавним набавкама). 

    

1.6. Конкурсна документација је припремљена у складу са 
Правилником о обавезним елементима конкурсне документације и 
достављена је понуђачима. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 2: Обезбедити да је погађање спроведено у складу са принципима јавне набавке – ефикасност, транспарентност, једнакост свих понуђача. 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

2.1. Понуде су достављене у року од 25 дана од дана објављивања 
обавештења од стране наручиоца (члан 65 Закона о јавним 
набавкама). 

    

2.2. Понуде су евидентиране у писарници уз навођење тачног времена 
и датума пријема и чувају се на сигурном (члан 61 Закона о јавним 
набавкама, члан 5 Правилника о поступку отварања понуда). 

    

2.3. Понуде су отворене одмах по истеку рока за подношење понуда и 
на месту одређеном у јавном позиву и у конкурсној документацији 
(члан 2 Правилника о поступку отварања понуда). 

    

2.4. Записник са отварања понуда је сачињен у стандардној форми 
(члан 76 Закона о јавним набавкама, члан 7 Правилника о поступку 
отварања понуда). 

    

2.5. Понуде примљене након истека рока за подношење понуда се 
сматрају неблаговременим и враћају се неотворене (члан 61 Закона о 
јавним набавкама). 

    

2.6. Записник са отварања понуда је потписан од стране свих 
присутних представника понуђача и чланова Комисије и достављен је 
понуђачима у року од три дана након окончања поступка отварања 
понуда. 

    

2.7. Понуде су проверене и одређују се исправне, одговарајуће и 
прихватљиве понуде у складу са условима, захтевима и критеријумима 
постављеним у конкурсној документацији (члан 3 тачке 19, 20, 21 
Закона о јавним набавкама). 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 2: Обезбедити да је погађање спроведено у складу са принципима јавне набавке – ефикасност, ефикасност, транспарентност, једнакост 
свих понуђача. 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

2.8. Комисија за јавне набавке је рангирала понуде на основу 
критеријума и поена додељених овим критеријумима и послала је 
позив за учествовање у поступку погађања (члан 55 Закона о јавним 
набавкама). 

    

2.9. Стратегија погађања је припремљена унапред и договорена је 
између чланова Комисије за јавне набавке.     

2.10. Свим понуђачима је након погађања послат писани позив са 
назначеним начином подношења понуде и роком за подношење 
коначне понуде. 

    

2.11. Комисија за јавне набавке је оценила коначне понуде и 
припремила је Извештај о оцени понуда са објашњењем поступка 
оцене и са препорукама за доделу уговора (члан 1 Правилника о 
критеријумима за образовање Комисије за јавне набавке). 

    

2.12. Одговорно лице наручиоца је донело Извештај о додели уговора 
о јавним набавкама и копија извештаја је послата Управи за јавне 
набавке (члан 23, 81 Закона о јавним набавкама). 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ___________________________________________ РД _________________________ 

БУЏЕТСКА ГОДИНЕ _____________________________  Потпис Датум 

СИСТЕМ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ Припремио:   

ПОДСИСТЕМ: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Прегледао:   

  
 
 

 
Циљ  контроле 1: Обезбедити да су услови за почетак отвореног 
поступка јавне набавке испуњени Да Не Напомена РД 

1. 
Да ли је особље укључено у поступак јавне набавке упознато са 
регулативом из области јавних набавки?     

2.. 
Да ли особље запослено у секторима или индиректни буџетски 
корисници припремају Захтев за набавку са техничким описом или 
процењеним трошковима? 

    

3. Да ли лице задужено за набавку анализира поднете захтеве?     

4. Да ли спроводите централизоване поступке јавне набавке?     

5. 
Да ли је одређени поступак јавне набавке идентификован у текућем 
плану за јавне набавке ?     

6. 
Да ли су средства за одређени поступак јавне набавке предвиђена  
буџетом за текућу годину и планом извршења буџета?     

7. 
Да ли неко из финансијске службе потврђује да су средства за 
одређени поступак јавне набавке расположива?     

8. 

Да ли  Одлука о покретању поступка јавне набавке садржи следеће 
податке: 

• Редни број јавне набавке, 
• Предмет јавне набавке, 
• Вредност јавне набавке, 
• Разлоге за спровођење поступка са погађањем, 
• Оквирне датуме у којима ће се спроводити појединачне фазе 

поступка јавне набавке, 
• Податке о позицију у буџету или у плану извршења буџета, 
• Податке о одобравању јавне набавке инвестиционог значаја. 

    

9. Да ли је Комисија за јавне набавке образована као стална комисија?     

10. 
Да ли су чланови Комисије упознати са својим дужностима, 
одговорностима и овлашћењима?     

11. 
Да ли је Комисија за јавне набавке образована у складу са 
критеријумима за образовање Комисије за јавне набавке?     

12. 
Да ли је неки од поступака јавне набавке спровело друго правно лице 
у име наручиоца?     

13. Ако јесте, да ли постоји писано овлашћење које је сачинио наручилац?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 
 

 
Циљ контроле 2: Обезбедити да је конкурсна документација 
правилно припремљена и омогућује понуђачима да поднесу 
исправне понуде 

Да Не Напомена РД 

1. 
Да ли су чланови Комисије за јавне набавке укључени у поступак 
припреме конкурсне документације?     

2. 
Да ли одговорно лице наручиоца или овлашћено лице одобрава 
конкурсну документацију и критеријуме за оцену?     

3. 

Да ли конкурсна документација садржи следеће елементе: 
• Позив да се дају понуде, 
• Упутство понуђачима како да сачине понуду, 
• Опис добра/услуга/радова, 
• Техничка спецификација , 
• Техничка документација и планови, 
• Образац понуде, 
• Образац про фактуре са упутством како да се попуни, 
• Образац за установљавање квалификације и упутство како се 

доказује квалификација понуђача, 
• Навођење врсте средстава финансијског обезбеђења којим 

понуђач гарантује испуњење обавеза, 
• Образац изјаве да  понуђач прихвата услове из јавног позива и 

конкурсне  документације, 
• Критеријуми за оцену, 
• Модел уговора. 

    

4. 
Да ли је јавни позив за набавку чија вредност прелази 3 милиона 
динара за добра/услуге  и 15 милиона динара за радове објављен у 
још једним дневним новинама поред Службеног гласника? 

    

5. 
Да ли ангажујете екстерно особље у процесу припреме техничког 
описа или неког другог дела конкурсне документације?     

6. 
Ако је одговор „да“, да ли пратите принцип обезбеђивања 
конкуренције међу понуђачима?     

7. 
Да ли благовремено достављате конкурсну документацију по захтеву 
понуђача?     

8. 
Да ли обрачунавате трошкове за одређивање цене набавке конкурсне 
документације?     

9. 
Да ли финансијска служба даје нека упутства о цени набавке 
конкурсне документације?     

10. Да ли сте имали неке промене или додатке конкурсној документацији?     

11. Да ли сте промене или додатке благовремено послали понуђачима?     

12. Да ли сте имали продужења рокова за достављање понуда?     

13. 
Да ли сте објавили јавно обавештење о продужетку рока за 
достављање понуда?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 
 

 
Циљ контроле 3:Обезбедити да се поступци руковања и отварања
понуда спроводе на јаван, поштен и доследан начин. Да Не Напомена РД 

1. 
Да ли је особље из писарнице обавештено о процедурама пријема и 
руковања понудама?     

2. Да ли се понуде чувају на сигурном?     

3. 
Да ли се понуде отварају одмах након истека рока за њихово 
достављање?     

4. 
Да ли Комисија за јавне набавке води Записник о отварању понуда у 
стандардној форми?     

5. Да ли Комисија за јавне набавке разматра неблаговремене понуде?     

6. Да ли неблаговремене понуде враћате неотворене?     

7. 
Да ли је Записник о отварању понуда потписан од стране чланова 
Комисије и овлашћених представника понуђача?     

8 
Да ли сте Записник о отварању понуда послали свим понуђачима у 
року од три дана ?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 
 

 
Циљ контроле 4: Обезбедити да је уговор додељен 
најповољнијем понуђачу Да Не Напомене РД 

1. 
Да ли су преглед и оцена понуда извршени у складу са критеријумима, 
условима и захтевима постављеним у конкурсној документацији?     

2. Да ли сте имали понуде са неуобичајено ниском ценом?     

3. Да ли сте одбацили понуду са неуобичајено ниском ценом?     

4. 
Да ли сте питали понуђача да вам достави писано објашњење за 
неуобичајено ниску цену?     

5. 
Да ли сте имали случај када је домаћи понуђач имао 
преференцијални статус?     

6. 
Да ли је Извештај о оцени понуда заснован на оцени исправних 
понуда?     

7. 

Када вредност понуде не прелази 3 милиона за добра/услуге, и 15 
милиона за радове да ли Комисија за јавне набавке може препоручити 
најбољег понуђача ако је примљена само једна исправна, 
одговарајућа и прихватљива понуда, (Закон о јавним набавкама члан  
79) 

    

8. 
Да ли Комисија за јавне набавке препоручује најбољег понуђача када 
је примила најмање две независне понуде од два различита понуђача 
који нису повезана лица? 

    

9. 
Да ли је одговорно лице наручиоца или овлашћено лице једино лице 
овлашћено за доношење Извештаја о додели уговора?     

10. 
Ако није, да ли постоји писано овлашћење за доношење Извештаја о 
додели уговора?     

11. 
Да ли је Комисија за јавне набавке упозната са процедуром у случају 
да ниједна понуда није примљена или су све понуде неодговарајуће?     

12. 
Да ли Комисија за јавне набавке упозната са процедуром у случају да 
су све понуде неисправне или неприхватљиве?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ___________________________________________ РД _________________________ 

БУЏЕТСКА ГОДИНЕ _____________________________  Потпис Датум 

СИСТЕМ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ Припремио:   

ПОДСИСТЕМ: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Прегледао:   

  
 
 
Циљ 
 
1. Утврдити да стварне контроле, изабране током прелиминарне оцене, постоје и да су 

одговарајуће. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком плану 

ревизије. 
 
2. Програм ревизије садржи предлог тест процедура за све очекиване контроле. Тестови су 

спроведени само за оне контроле које су изабране у прелиминарној оцени (слабе или 
непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)  

3. Спровођење одређених тестова захтева избор узорка. Величина узорка је одређена у складу 
са Приручником за интерну ревизију.  

 
 
Напомене 
 
1. Предложене тест процедуре за оне контроле које нису изабране за тестирање требало би 

избрисати из овог програма. 
 
2. Програм би требало да буде потпун уношењем следећих података: 

 
 

• Иницијали чланова ревизорског тима и датума када је тест спроведен, 
 
• Приказ резултата тестова, 
 
• Да ли је додатно тестирање потребно или није ( и ознака теста). 

 



 

 97 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле 1: Обезбедити да су услови за почетак отвореног поступка јавне набавке испуњени 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

1.2.1. Изабрати случајан узорак и 
потврдити да су поступци јавне набавке 
идентификовани у годишњем плану јавних 
набавки. 

    

1.3.1. Потврдити посматрањем и 
испитивањем да су средства за набавку 
предвиђена буџетом субјекта ревизије у 
планом извршења буџета ДБК. 

    

1.4.1. Потврдити на узорку од 5 одлука да 
су припремљени у складу са члан 25 Закон 
о јавним набавкама.. 

    

1.5.1. Потврдити да је Комисија за јавне 
набавке образована.     

1.6.1. Проверити да ли је донесено писано 
овлашћење којим се овлашћује трећа 
страна да додељује уговоре у име субјекта 
ревизије. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле 2: Обезбедити да је конкурсна документација правилно припремљена и да омогућује 
понуђачима да донесу исправне понуде 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

2.1.1. Потврдити посматрањем и 
испитивањем да је подела дужности у 
поступку припреме и одобрења конкурсне 
документације. 

    

2.2.1. Испитати конкурсну документацију за 
текући отворени поступак како би се 
обезбедило да она садржи све обавезне 
елементе као што је дефинисано 
очекиваном контролом. 

    

2.4.1. Потврдити да је последњи конкурс 
објављен и Службеном гласнику и у 
дневним новинама, уколико вредност 
набавке прелази 3 милиона динара за 
добра и услуге или 15 милиона динара за 
радове. 

    

2.5.1. Изабрати узорак од 5 конкурса и 
потврдити да је техничка спецификација 
припремљена у складу са Закон о јавним 
набавкама члан 35, 36. 

    

2.6.1. Испитивањем потврдити процес за 
обезбеђивање да тендерска документација 
буде послата свим заинтересованим 
странама. 

    

2.6.2. Испитивањем провери која је 
просечна цена набавке конкурсне 
документације и како се рукује са 
приходима. 

    

2.9.1. Потврдити испитивањем да ли је 
наручилац благовремено одговорио на 
поднете захтеве за додатне информације и 
објашњења у складу са чланом 29. 

    

2.9.2. Проверити да ли постоји евиденција 
захтева за додатне информације које су 
упутили понуђачи и одговора које је 
наручилац послао . 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле 3: Обезбедити да се поступци руковања и отварања понуда спроводе на јаван, поштен 
и доследан начин 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

3.1.1. Потврдити посматрањем и 
испитивањем да постоји јасна подела 
дужности  и одговорности у поступку 
отварања и руковања понудама. 

    

3.2.1. Проверити евиденцију понуда у 
писарници и потврдити да су понуде  
евидентиране на одговарајући начин. 

    

3.2.2. Потврдити посматрањем да се 
понуде које су у току чувају на сигурном 
месту. 

    

3.4.1. Извршити увид у Записник са 
отварања понуда и потврдити да је то 
урађено у складу са члан 76 Закона о 
јавним набавкама. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле 4: Обезбедити да је уговор додељен најповољнијем понуђачу 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

4.2.1. На узорку од ____  поступака 
проверити како Комисија за јавне набавке 
одређује исправне, одговарајуће и 
прихватљиве понуде. 

    

4.3.1. Испитивањем и поређењем 
потврдити  Извештаја о оцени понуда са 
понудама да су оне оцењене у складу са 
критеријумима дефинисаним у конкурсној 
документацији. 

    

4.4.1. Потврдити посматрањем да је 
Комисија за јавне набавке поступала у 
складу са члан 57 што се тиче понуда са 
неуобичајено ниском ценом. 

    

4.5.1. Проверити да ли је било поступака 
са страним понуђачима и испитивањем 
потврдити да су њихове понуде оцењене у 
складу са члан 55 Закон о јавним 
набавкама. 

    

4.6.1. Изабрати узорак од ___ поступака и 
проверити да су најбоље понуде 
препоручене у Извештају о оцени понуда.. 

    

4.7.1. На узорку од ____ поступака 
проверити да ли је било разилажења 
између препорука комисије и Извештаја о 
додели уговора о јавним набавкама. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ____________________________________________________________________________________ Радни документ _____________________ 

БУЏЕТСКА ГОДИНЕ _____________________________  Потпис Датум 

СИСТЕМ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ Припремио:   

ПОДСИСТЕМ: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Прегледао:   

  

 
 
Циљ 
 
1. Утврдити и забележити постојеће контроле у подсистему. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком плану ревизије. 

 
2. Преглед контрола садржи циљеве контроле и очекиване контроле које се на њих односе. Све очекиване контроле требало би размотрити са 

становишта утврђивања стварних контрола. 
 

3. Требало би извршити прелиминарну оцену форме сваке контроле. Контроле на које желите да ставите нагласак требало би да се изаберу за 
тестирање у оквиру Програма за тестирање контрола (слабе или непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)   

 
Напомене 
 
1. Постојеће контроле могу се забележити на следећи начин: наводећи да постојеће контроле одговарају очекиваним контролама, описивањем 

контроле у Прегледу контрола, повезивањем са додатним забелешкама о систему, или навођењем да у том подручју не постоји контрола. 
 
2. Након тестирања требало би у Прегледу контрола забележити оцену интерне контроле (нпр. уопштено «одговарајућа» или 

«неодговарајућа») и препоруке које треба предузети. 
 



 

 102 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле бр. 1: Обезбедити да су услови за почетак отвореног поступка јавне набавке испуњени 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

1.1. Представник Сектора или ИБК је припремио и поднео Захтев за 
набавку са техничким описом и проценом трошкова     

1.2. Наручилац је упознат са регулативом из области јавних набавки и 
примењује их при одобравању предложеног поступка јавне набавке.     

1.3. Поступак јавне набавке је предвиђен планом јавних набавки. 
(Закон о јавним набавкама члан 24)     

1.4. Средства за набавку су предвиђена у буџету Републике Србије и 
плану извршења буџета директног буџетског корисника. (Закон о 
јавним набавкама члан 24) 

    

1.5. Одлука о покретању поступка јавне набавке је правилно 
припремљена, оверена и одобрена. (Закон о јавним набавкама члан 
25) 

    

1.6. Комисија за јавне набавке је образована у складу са 
критеријумима утврђеним у Одлуци о критеријумима за образовање 
Комисије за јавне набавке. (Закон о јавним набавкама члан 25) 

    

1.7. Друго правно лице спроводи поступак јавне набавке у складу са 
писаним овлашћењем наручиоца. (Закон о јавним набавкама члан 26)     

1.8. Субјект ревизије разматра ко од корисника у оквиру његове 
надлежности планира набавку сличних или истих добара, услуга или 
радова, и захтева да се спроведе јединствен поступак јавне набавке. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле 2: Обезбедити да је конкурсна документација правилно припремљена и омогућује понуђачима да понесу исправне понуде 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

2.1. Постоји јасна подела дужности у припреми и одобравању 
конкурсне документације. (Закон о јавним набавкама члан 6)     

2.2. Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке 
садржи обавезне елементе у складу са члан 27 Закон о јавним 
набавкама и Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки (ПОЕКД) 

    

2.3. Вредности у конкурсној документацији су исказане у динарима, 
осим ако је наручилац у конкурсној документацији навео у којој се 
валути вредности у понуди могу исказати, а у складу са члан 15 и 16 
Закон о јавним набавкама. 

    

2.4. Јавни позив је припремљен и објављен у Службеном гласнику 
Републике Србије, а ако вредност набавке прелази износ од 3 милиона 
динара за добра и услуге, односно 15 милиона за радове јавни позив 
се објављује и у једним дневним новинама које се дистрибуирају на 
целој територији Републике.( Закон о јавним набавкама члан 7, 69) 

    

2.5. Техничка спецификација је припремљена од лица са 
одговарајућом стручном спремом и квалификацијом из области која 
уређује промет предмета јавне набавке. 

    

2.6. Наручилац је омогућио заинтересованим понуђачима непосредан 
увид у конкурсну документацију или је у законском року од два дана од 
пријема њиховог захтева понуђачима доставио конкурсну 
документацију. (Закон о јавним набавкама члан 27) 

    

2.7. Износ откупа конкурсне документације покрива само трошкове 
умножавања и достављања. (Закон о јавним набавкама члан 28)     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле 2: Обезбедити да је конкурсна документација правилно припремљена и омогућује понуђачима да понесу исправне понуде 
(наставак) 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

2.8. Измене или допуне конкурсне документације су без одлагања и 
без накнаде достављене оним понуђачима који су већ узели конкурсну 
документацију. (Закон о јавним набавкама члан 29) 

    

2.9. Одлука о продужењу рока за достављање понуда је објављена на 
исти начин као и јавни позив. (Закон о јавним набавкама члан 29)     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле 3: Обезбедити да се поступци руковања и отварања понуда спроводе на јаван, поштен и доследан начин 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 3. Тест  
(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

3.1. Постоји јасна подела дужности у поступцима руковања и отварања 
понуда.     

3.2. Примљене понуде су евидентиране у писарници уз уписивање 
тачног времена и датума пријема и чуване су на безбедном месту. 
(Закон о јавним набавкама 61, Правилник о поступку отварања понуда 
члан 5) 

    

3.3. Отварање понуда се спроводи одмах по истеку рока за подношење 
понуда и на месту које је наведено у јавном позиву и конкурсној 
документацији. (Правилник о поступку отварања понуда члан 2) 

    

3.4. Отварање понуда је јавно и Комисија за јавне набавке води 
Записник о отварању понуда у прописаној форми. (Закон о јавним 
набавкама члан 76, Правилник о поступку отварања понуда члан 7) 

    

3.5. Наручилац је неблаговремене понуде вратио понуђачу неотворене 
заједно са Записником о отварању понуда. (Закон о јавним набавкама 
члан 61) 

    

3.6. Чланови Комисије за јавне набавке и овлашћени представници 
понуђача су потписали Записник о отварању понуда и у року од три 
дана од дана окончања поступка отварања послали га понуђачима. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле 4: Обезбедити да је уговор додељен најповољнијем понуђачу 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 3. Тест  
(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

4.1. Комисија за јавне набавке је проверила вредности у понудама, 
отклонила евентуалне аритметичке грешке само уз сагласност 
понуђача. (Закон о јавним набавкама члан 58) 

    

4.2. Комисија за јавне набавке прегледа благовремене понуде и 
утврђује исправне, прихватљиве и одговарајуће понуде. (Закон о 
јавним набавкама члан 3 и 79) 

    

4.3. Комисија за јавне набавке је применила само критеријуме 
наведене у конкурсној документацији, и на начин на који су описани и 
вредновани (Закон о јавним набавкама члан 54) 

    

4.4. Комисија за јавне набавке је случају неуобичајено ниске цене, у 
писаном облику захтевала од понуђача да достави детаљно 
образложење свих саставних делова понуде које сматра меродавним. 
(Закон о јавним набавкама члан 57) 

    

4.5. Комисија за јавне набавке је при стручној оцени понуда узела у 
обзир одредбе закона које се односе на преференцијални статус 
домаћих понуђача. (Закон о јавним набавкама члан 55) 

    

4.6. Комисија за јавне набавке је припремила Извештај о стручној 
оцени понуда са образложењем поступка оцене понуда и са 
препоруком за доделу уговора. (Одлука о образовању комисије за 
јавне набавке члан 1) 

    

4.7. Одговорно лице Наручиоца је донело Извештај о додели уговора 
(Закон о јавним набавкама члан 81)     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ___________________________________________ РД _________________________ 

БУЏЕТСКА ГОДИНЕ _____________________________  Потпис Датум 

СИСТЕМ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ Припремио:   

ПОДСИСТЕМ: КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК Прегледао:   

  
 
 

 
Циљ контроле 1: Обезбедити да се само одговарајућа 
квалификована предузећа налазе на коначној листи Да Не Напомена РД 

1. 
Да ли су запослени упознати са  одредбама Закон о јавним набавкама 
који се односе на квалификациони поступак?     

2. 
Да ли су запослени из одељења за Јавне набавке одредили  врсте 
радова или услуга који би могли бити предмет квалификационог 
поступка набавке? 

    

3. 
Да ли су средства за одређени поступак јавне набавке предвиђена у 
буџету за текућу годину и плану извршења буџета?     

4. 
Да ли неко из финансијске службе потврђује да су средства за 
одређену поступак расположива?     

5. 

Да ли Одлука о покретању поступка јавне набавке садржи следеће 
податке: 

• Редни број јавне набавке 
• Предмет јавне набавке 
• Вредност јавне набавке 
• Оквирне датуме у којима ће се спроводити појединачне фазе 

поступка јавне набавке 
• Податке о позицију у буџету или у плану извршења буџета 

    

6. 
Да ли су чланови Комисије за јавне набавке укључени у поступак 
припреме конкурсне документације?     

7. 
Да ли одговорно лице наручиоца или овлашћено лице одобрава 
конкурсну документацију и критеријуме за квалификацију?     

8. 

Да ли конкурсна документација за квалификациони поступак садржи 
следеће обавезне елементе: 

• Јавни позив за подношење понуда 
• Упутства понуђачима како да сачине понуде 
• Образац понуде 
• Образац за установљавање квалификације и упутство како се 

доказује квалификација понуђача. 

    

9. 
Да ли објављујете јавни позив за установљавање квалификација 
кандидата?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 
 

 
Циљ контроле 1: Обезбедити да се само одговарајућа 
квалификована предузећа налазе на коначној листи Да Не Напомена РД 

10. 

Да ли јавни позив садржи следеће податке: 
• Назив и адреса наручиоца 
• Намену квалификационог поступка 
• Адресу на којој се могу добити обавештења у вези са 

учествовањем у квалификационом поступку 
• Рок за подношење захтева за учествовање 
• Трајање квалификационог поступка, уколико је могуће дати 

процену 

    

11. 
Да ли наручилац обавештава наручиоца, у периоду од три месеца, о 
разлозима за продужавање периода за доношење одлуке и о датуму 
када ће одлука бити донесена? 

    

12. 
Да ли по захтеву понуђача благовремено достављате конкурсну 
документацију и ажуриране критеријуме ?     

13. 
Да ли су запослени  писарници информисани о поступцима примања и 
руковања понудама?     

14. Да ли се понуде чувају на сигурном?     

15. Да ли је отварање понуда јавно?     

16. 
Да ли Комисија за јавне набавке припрема Записник са отварања 
понуда?     

17. 
Да ли Комисија за јавне набавке проверава понуде како би установио 
да ли су исправне?     

18. 
Да ли Комисија за јавне набавке оцењује понуде у складу са 
критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији?     

19. 
Да ли Комисија за јавне набавке припрема листу квалификованих 
кандидата за одређене врсте и обиме радова?     

20. 
Да ли је неко са листе квалификованих кандидата био одбачен од 
стране одговорног лица наручиоца?     

21. 
Да ли  кандидате чији су захтеви за квалификацију одбачени 
обавештавате о разлозима за њихово одбацивање?     

22. 
Да ли сте некада искључили кандидата са листе квалификованих 
кандидата?     

23. 
Да ли сте користили листу квалификованих кандидата неког другог 
наручиоца?     

24. Да ли кандидатима са ваше листе дајете имена других наручилаца?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 
 

 
Циљ контроле 2: Обезбедити да су уговори у секторима
водопривреде, енергије, телекомуникација и транспорта додељени
најконкурентнијем понуђачу. 

Да Не Напомена РД 

1. 
Да ли је особље упознато са процедурама везаним за другу фазу 
квалификационе процедуре?     

2. 

Да ли конкурсна документација садржи следеће елементе: 
• Позив да се дају понуде, 
• Упутство понуђачима како да сачине понуду 
• Опис добра/услуга/радова 
• Техничка спецификација , 
• Техничка документација и планови, 
• Образац понуде , 
• Образац про фактуре са упутством како да се попуни 
• Образац за установљавање квалификације и упутство како се 

доказује квалификација понуђача 
• Навођење врсте средстава финансијског обезбеђења којим 

понуђач гарантује испуњење обавеза 
• Образац изјаве да  понуђач прихвата услове из јавног позива и 

конкурсне  документације 
• Критеријуми за оцену 
• Модел уговора 

    

3. 
Да ли позив за достављања понуда садржи елементе предвиђене 
ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА члан 73 став 11?     

4. 
Да ли је позив за достављање понуда послат само квалификованим 
кандидатима?     

5. 
Да ли Комисија за јавне набавке спроводи поступке везане за 
руковање и отварање понуда у складу са релевантним подзаконским 
актима? 

    

6. 

Да ли је провера и оцена понуда спроведена у складу са 
критеријумима, условима и захтевима дефинисаним у конкурсној 
документацији? 
 

    

7. Да ли сте имали понуду са неуобичајено ниском ценом?     

8. 
Да листе одбацили понуду са неуобичајено ниском ценом? 
 

    

9. 
Да ли сте тражили од понуђача да достави писмено објашњење за 
неуобичајено ниску цену?     

10. 
Да ли сте имали случај када је домаћи понуђач имао 
преференцијални статус? 
 

    

11. Да ли је Извештај о оцени понуда заснован на исправним понудама?     



 

 110 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 
 

 
Циљ контроле 2: Обезбедити да су уговори у секторима
водопривреде, енергије, телекомуникација и транспорта додељени
најконкурентнијем понуђачу. 

Да Не Напомена РД 

12. 

Да ли Комисија за јавне набавке препоручује најбољег понуђача када 
вредност набавке не прелази 3 милиона динара за добра/услуге и 15 
милиона за радове, у случају да је примљена само једна исправна, 
одговарајућа и прихватљива понуда. (Закон о јавним набавкама члан 
79) 

    

13. 
Да ли Комисија за јавне набавке препоручује најбољег понуђача када 
је примљено најмање две независне исправне понуде од стране два 
различита понуђача који нису повезана лица? 

    

14. 
Да ли је одговорно лице Наручиоца једина овлашћена особа за 
доношење Извештаја о додели уговора?     

15. 
Ако не, да ли постоји писмено овлашћење о доношењу Извештаја о 
додели уговора?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ   
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА  
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ___________________________________________ РД _________________________ 

БУЏЕТСКА ГОДИНЕ _____________________________  Потпис Датум 

СИСТЕМ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ Припремио:   

ПОДСИСТЕМ: КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК Прегледао:   

  
 
 
Циљ 
 
1. Утврдити да стварне контроле, изабране током прелиминарне оцене, постоје и да су 

одговарајуће. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком 

плану ревизије. 
 
2. Програм ревизије садржи предлог тест процедура за све очекиване контроле. Тестови 

су спроведени само за оне контроле које су изабране у прелиминарној оцени (слабе или 
непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)  

3. Спровођење одређених тестова захтева избор узорка. Величина узорка је одређена у 
складу са Приручником за интерну ревизију.  

 
 
Напомене 
 
1. Предложене тест процедуре за оне контроле које нису изабране за тестирање требало 

би избрисати из овог програма. 
 
2. Програм би требало да буде потпун уношењем следећих података: 

 
 

• Иницијали чланова ревизорског тима и датума када је тест спроведен, 
 
• Приказ резултата тестова, 
 
• Да ли је додатно тестирање потребно или није ( и ознака теста). 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ   
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА  
 

Циљ контроле 1: Обезбедити да се само одговарајућа квалификована предузећа налазе на крајњој 
листи 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

1.1.1. Потврдити кроз разговор и 
посматрање да су запослени упознати са 
одредбама Закона о јавним набавкама који 
се односе на квалификационе процедуре. 

    

1.1.2. Потврдити кроз проверу да је 
предмет набавке дефинисан у складу са 
чланом 107 Закона о јавним набавкама. 

    

1.2.1. Потврдити посматрањем и 
испитивањем да су средства за набавку 
предвиђена у буџету Наручиоца и плану 
извршења ДБК. 

    

1.3.1. На бази узрока од 5 одлука провером 
потврдити да су исте припремљене у 
складу са чланом 25 Закона о јавним 
набавкама. 

    

1.4.1. Потврдити да је образована Комисија 
за јавне набавке     

1.5.1. Проверити да ли је Наручилац 
објавио претходни распис у складу са 
чланом 71 Закона о јавном набавкама. 

    

1.5.2. Проверити да је Наручилац објавио 
јавни позив у складу са чланом 73 Закона о 
јавним набавкама. 

    

1.5.3. Потврдити испитивањем да је 
Наручилац благовремено обавестио 
кандидате о разлозима за продужавање 
периода доношења одлуке и о датуму када 
ће одлука бити донесена. 

    

1.6.1. На узорку од ___ поступака провери 
да ли су Кандидати благовремено 
информисани о критеријумима за 
квалификацију. 

    

1.6.2. Потврдити провером да је наручилац 
обавестио заинтересоване стране о 
ажурираним критеријумима за 
квалификацију. 

    

1.9.1. Проверити да ли је Наручилац 
дефинисао у конкурсној документацији које 
податке треба ажурирати у случају да рок 
за подношење понуда следи након периода 
квалификације. 

    

1.10.1. Проверити да ли су примљене 
понуде евидентиране у писарници као што 
је дефинисано очекиваном контролом. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ   

 
ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА  

 
Циљ контроле 1: Обезбедити да се само одговарајућа квалификована предузећа налазе на крајњој 
листи 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

1.11.1. На узорку од 5 понуда проверити да 
ли су понуде оцењене у складу са 
критеријумима за квалификацију. 

    

1.13.1. Проверити да ли је листа 
квалификованих кандидата одобрена од 
стране одговорног лица Наручиоца. 

    

1.14.1. Потврдити провером да су одбачени 
кандидати били обавештени на 
одговарајући начин о разлозима 
одбацивања. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ   
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА  
 

Циљ контроле 2: Обезбедити да су  уговори у секторима пољопривреде, енергије, телекомуникација и 
транспорта додељени најконкурентнијем понуђачу 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

2.1.1. Потврдити посматрањем и 
испитивањем да је поделом дужности 
искључен запослени који је укључен у другу 
фазу квалификационог поступка. 

    

2.2.1. Потврдити испитивањем да су позиви 
за достављање понуда и конкурсне 
документације послати само 
квалификованим кандидатима. 

    

2.3.1. Проверити евиденцију понуда у 
писарници и потврдити да су понуде 
евидентиране на одговарајући начин. 

    

2.6.1. На узорку од ___ поступака 
проверити да ли је Комисија за јавне 
набавке применила само критеријуме, 
услове и захтеве дефинисане у конкурсној 
документацији. 

    

2.7.1. На бази узорка од ___ поступака 
проверити да ли су примењени само 
критеријуми за оцену понуда дефинисани у 
конкурсној документацији. 

    

2.8.1. Потврдити посматрањем да је 
Комисија за јавне набавке у случају 
неуобичајено ниске цене поступала у 
складу са чланом 57 Закона о јавним 
набавкама. 

    

2.9.1. Проверити да ли је било поступака са 
страним понуђачима и испитивањем 
потврдити да су њихове понуде оцењене у 
складу са чланом 55 Закона о јавним 
набавкама. 

    

2.10.1. На узорку од ___ поступака 
проверити да су препоручене најбоље 
понуде у Извештају о оцени понуда. 

    

2.11.1. На узорку од ___ поступака 
проверити да ли постоје разилажења 
између препорука Комисија за јавне 
набавке и Извештаја о додоли уговора о 
јавној набавци. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ____________________________________________________________________________________ Радни документ _____________________ 

БУЏЕТСКА ГОДИНЕ _____________________________  Потпис Датум 

СИСТЕМ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ Припремио:   

ПОДСИСТЕМ: КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК Прегледао:   

  

 
 
Циљ 
 
1. Утврдити и забележити постојеће контроле у подсистему. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком плану ревизије. 
 
2. Преглед контрола садржи циљеве контроле и очекиване контроле које се на њих односе. Све очекиване контроле требало би размотрити са 

становишта утврђивања стварних контрола. 
8. Требало би извршити прелиминарну оцену форме сваке контроле. Контроле на које желите да ставите нагласак требало би да се изаберу 

за тестирање у оквиру Програма за тестирање контрола (слабе или непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)   
 
Напомене 
 
1. Постојеће контроле могу се забележити на следећи начин: наводећи да постојеће контроле одговарају очекиваним контролама, 

описивањем контроле у Прегледу контрола, повезивањем са додатним забелешкама о систему, или навођењем да у том подручју не 
постоји контрола. 

 
2. Након тестирања требало би у Прегледу контрола забележити оцену интерне контроле (нпр. уопштено «одговарајућа» или 

«неодговарајућа») и препоруке које треба предузети. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 1: Обезбедити да се само одговарајућа квалификована предузећа налазе на крајњој листи 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

1.1. Предмет набавке је дефинисан у складу са Закон о јавним 
набавкама члан      

1.2. Средства за набавку су предвиђена у буџету Републике Србије и 
плану извршења буџета директног буџетског корисника. (Закон о 
јавним набавкама члан 24) 

    

1.3. Одлука о покретању поступка јавне набавке је правилно 
припремљена, оверена и одобрена. (Закон о јавним набавкама члан 
25) 

    

1.4. Комисија за јавне набавке је образована у складу са 
критеријумима утврђеним у Одлуци о критеријумима за образовање 
Комисије за јавне набавке. (Закон о јавним набавкама члан 25) 

    

1.5. Друго правно лице спроводи поступак јавне набавке у складу са 
писаним овлашћењем Наручиоца. (Закон о јавним набавкама члан 26)     

1.6. Критеријуми су доступни заинтересованим понуђачима а 
Наручилац их је информисао о ажурираним критеријумима. (Закон о 
јавним набавкама 73) 

    

1.7. Подаци садржани у конкурсној документацији су идентични са 
подацима садржаним у јавном позиву. (Закон о јавним набавкама, члан 
27) 

    

1.8. Цена откупа конкурсне документације садржи само трошкове 
копирања и слања. (Закон о јавним набавкама чл 28)     
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РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

1.9. Уколико је временски рок између појединих фаза квалификационог 
поступка значајан, наручилац је дужан да обавести заинтересоване 
стране о ажурираним критеријумима.  (Закон о јавним набавкама члан 
73) 

    

1.10. Понуде су евидентиране у Писарници са временом и датумом 
пријема и чувају се на сигурном. (Закон о јавним набавкама чл 61, 
Правилник о поступку отварања понуда чл  5) 

    

1.11. Способности понуђача да на задовољавајући начин испуни 
уговор се оцењују у односу на искуство, личне способности, техничке 
способности, финансијску позицију и пословни капацитет. 

    

1.12. Комисија за јавне набавке је припремила предлог листе 
квалификованих кандидата и поднела ју је одговорном лицу 
наручиоца. 

    

1.13. Листа квалификованих кандидата је одобрена од стране 
одговорног лица наручиоца.     

1.14. Кандидати чији су захтеви за квалификацију одбијени су 
обавештени о разлозима за одбацивање. Закон о јавним набавкама чл 
83) 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 2: Обезбедити да су уговори у секторима водопривреде, енергије, телекомуникација и транспорта додељени најконкурентнијем понуђачу. 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

2.1. Постоји јасна подела дужности у другој фази квалификационог 
поступка.     

2.2. Позив за достављање понуда и конкурсна документација су 
послати само квалификованим кандидатима.     

2.3. Примљене понуде су евидентиране у писарници уз уписивање 
тачног времена и датума пријема и чуване су на безбедном месту. 
(Закон о јавним набавкама 61, Правилник  о поступку отварања понуда 
члан 5) 

    

2.4. Отварање понуда се спроводи одмах по истеку рока за подношење 
понуда и на месту које је наведено у јавном позиву и конкурсној 
документацији. (ППОП члан 2) 

    

2.5. Комисија за јавне набавке је проверила вредности у понудама, 
отклонила евентуалне аритметичке грешке само уз сагласност 
понуђача. (Закон о јавним набавкама члан 58) 

    

2.6. Комисија за јавне набавке проверава благовремене понуде и 
одређује исправне, одговарајуће и прихватљиве понуде. (Закон о 
јавним набавкама  чл 3, 79) 

    

2.7. Комисија за јавне набавке је применила само критеријуме 
наведене у конкурсној документацији, и на начин на који су описани и 
вредновани (Закон о јавним набавкама члан 54) 

    

2.8. Комисија за јавне набавке је случају неуобичајено ниске цене, у 
писаном облику захтевала од понуђача да достави детаљно 
образложење свих саставних делова понуде које сматра меродавним. 
(Закон о јавним набавкама члан 57) 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

2.9. Комисија за јавне набавке је при стручној оцени понуда узела у 
обзир одредбе закона које се односе на преференцијални статус 
домаћих понуђача. (Закон о јавним набавкама члан 55) 

    

2.10. Комисија за јавне набавке је припремила Извештај о стручној 
оцени понуда са образложењем поступка оцене понуда и са 
препоруком за доделу уговора. (Одлука о критеријумима за 
образовање комисија за јавне набавке  члан 1) 

    

2.11. Одговорно лице наручиоца је донело Извештај о додели уговора 
(Закон о јавним набавкама члан 81)     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ___________________________________________ РД _________________________ 

БУЏЕТСКА ГОДИНЕ _____________________________  Потпис Датум 

СИСТЕМ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ Припремио:   

ПОДСИСТЕМ: РЕСТРИКТИВНИ ПОСТУПАК Прегледао:   

  
 
 

 
Циљ контроле 1: Обезбедити да су испуњени критеријуми и 
услови за спровођење рестриктивног поступка дефинисани у 
члану 22 Закона о јавним набавкама. 

Да Не Напомена РД 

1. 
Да ли је особље укључено у поступак јавне набавке упознато са 
регулативом која се односи на јавне набавке?     

2. 
Да ли особље из одељења за набавке има листу добара, услуга или 
радова који би могли бити предмет рестриктивног поступка?     

3. 
Да ли вршите испитивање тржишта како бисте дефинисали број 
потенцијалних понуђача?     

4. 
Да ли тражите мишљење Управе за јавне набавке пре него што 
започнете рестриктивни поступак?     

5. 
Да ли је било случајева да је Управа за јавне набавке дала негативно 
мишљење на ваш захтев за покретање рестриктивног поступка?     

6. 
Да ли сте наставили са рестриктивним поступком и поред негативног 
мишљења Управе?     

7. 
Да ли се одређен поступак јавне набавке налази у текућем плану 
јавне набавке?     

8. 
Да ли су средства за одређен поступак јавне набавке предвиђена 
буџетом за текућу годину и у плану извршења буџета?     

9. 
Да ли неко из финансијске службе потврђује да су средства за 
одређен поступак расположива?     

10. 

Да ли Одлука о покретању поступка јавне набавке садржи следеће 
податке: 

• Редни број јавне набавке, 
• Предмет јавне набавке, 
• Вредност јавне набавке, 
• Оквирне датуме у којима ће се спроводити појединачне фазе 

поступка јавне набавке, 
• Податке о позицију у буџету или у плану извршења буџета. 

    

11. Да ли је Комисија за јавне набавке образована као стална комисија?     

12. 
Да ли су чланови Комисије за јавне набавке упознати са својим 
дужностима, одговорностима и овлашћењима?     

13. 
Да ли је Комисија за јавне набавке образована у складу са 
критеријумима постављеним у Одлуци о критеријумима за 
образовање Комисије за јавне набавке? 

    

14. 
Да ли су неки поступци јавне набавке спровело неко друго правно 
лице у име наручиоца?     

15. Ако јесу, да ли постоји писмено овлашћење које је издао наручилац?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 
 

 
Циљ контроле 2: Обезбедити да се на листи квалификованих 
кандидата налазе само кандидати који испуњавају све услове 
дефинисане конкурсном документацијом. 

Да Не Напомена РД 

1. 
Да ли су чланови Комисије за јавне набавке укључени у поступак 
припреме конкурсне документације?     

2. 
Да ли одговорно или овлашћено лице наручиоца одобрава конкурсну 
документацију и критеријуме за квалификацију?     

3. 

Да ли конкурсна документација за прву фазу поступка садржи следеће 
обавезне елементе: 

• Јавни позив за подношење понуда, 
• Упутства понуђачима како да сачине понуде, 
• Образац понуде, 
• Образац за установљавање квалификације и упутство како се 

доказује квалификација понуђача. 

    

4. 
Да ли објављујете јавни позив за установљавање квалификација 
кандидата?     

5. 
Да ли су подаци у јавном позиву једнаки са подацима које садржи 
конкурсна документација?     

6. 
Да ли по захтеву понуђача благовремено достављате конкурсну 
документацију?     

7. 
Да ли је особље и писарници упознато са процедурама пријема и 
руковања понудама?     

8. Да ли се понуде чувају на сигурном?     

9. Да ли је отварање понуда јавно?     

10. 
Да ли Комисија за јавне набавке припрема Записник о отварању 
понуда?     

11. Да ли Комисија за јавне набавке проверава исправност понуда?     

12. 
Да ли Комисија за јавне набавке дозвољава понуђачима да допуне 
своје понуде након отварања?     

13. 
Да ли Комисија за јавне набавке врши оцену понуда у складу са 
критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији?     

14. 
Да ли је одговорно лице наручиоца одбацило неког понуђача са листе 
квалификованих кандидата?     

15. 
Да ли сте користили листу квалификованих кандидата неког другог 
наручиоца?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 
 

 
Циљ контроле 3: Обезбедити да је уговор о јавној набавци 
додељен најбољем понуђачу Да Не Напомена РД 

1. 
Да ли су запослени упознати са процедурама везаним за другу фазу 
рестриктивног поступка?     

2. 

Да ли конкурсна документација садржи следеће елементе: 
• Позив да се дају понуде, 
• Упутство понуђачима како да сачине понуду 
• Опис добра/услуга/радова 
• Техничка спецификација , 
• Техничка документација и планови, 
• Образац понуде, 
• Образац про фактуре са упутством како да се попуни, 
• Образац за установљавање квалификације и упутство како се 

доказује квалификација понуђача, 
• Навођење врсте средстава финансијског обезбеђења којим 

понуђач гарантује испуњење обавеза, 
• Образац изјаве да  понуђач прихвата услове из јавног позива и 

конкурсне  документације, 
• Критеријуми за оцену, 
• Модел уговора. 

    

3. 
Да ли је позив за достављање понуда послат само квалификованим 
кандидатима?     

4. 
Да ли Комисија за јавне набавке спроводи процедуре које се односе 
на руковање и отварање понуда у складу са релевантним 
подзаконским актима? 

    

5. 
Да ли се провера и оцена понуда спроводи у складу са критеријумима, 
условима и захтевима дефинисаним у конкурсној документацији?     

6. Да ли сте имали случај понуде са неуобичајено ниском ценом?     

7. Да ли сте одбацили понуду са неуобичајено ниском ценом?     

8. 
Да ли сте тражили од понуђача објашњење за понуду са неуобичајено 
ниском ценом?     

9. 
Да ли сте имали случај када је домаћи понуђач имао 
преференцијални статус?     

10. 
Да ли је Извештај о оцени понуда заснован на оцени исправних 
оцена?     

11. 

Када вредност понуде не прелази 3 милиона за добра/услуге, и 15 
милиона за радове да ли Комисија за јавне набавке може препоручити 
најбољег понуђача ако је примљена само једна исправна, 
одговарајућа и прихватљива понуда (члан 79 Закона о јавним 
набавкама). 

    

12. Да ли Комисија за јавне набавке препоручује најбољег понуђача када 
је примљено најмање две независне исправне понуде од стране два 
различита понуђача који нису повезана лица? 

    

13. Да ли је одговорно лице Наручиоца једина овлашћена особа за 
доношење Извештаја о додели уговора? 
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УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 
 

 
Циљ контроле 3: Обезбедити да је уговор о јавној набавци 
додељен најбољем понуђачу Да Не Напомена РД 

14. Да ли је одговорно лице Наручиоца једина овлашћена особа за 
доношење Извештаја о додели уговора? 

    

15. Да ли је Комисија за јавне набавке упозната са процедуром у случају 
да није примљена ниједну понуда или у случају да су све 
неодговарајуће? 

    

16. Да ли је Комисија за јавне набавке упозната са процедуром у случају 
да су све понуде неисправне или неприхватљиве? 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ___________________________________________ РД _________________________ 

БУЏЕТСКА ГОДИНЕ _____________________________  Потпис Датум 

СИСТЕМ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ Припремио:   

ПОДСИСТЕМ: РЕСТРИКТИВНИ ПОСТУПАК Прегледао:   

  
 
 
Циљ 
 
1. Утврдити да постојеће контроле, изабране током прелиминарне оцене, постоје и да 

су одговарајуће. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком 

плану ревизије. 
 
2. Програм ревизије садржи предлог тест процедура за све очекиване контроле. 

Тестови су спроведени само за оне контроле које су изабране у прелиминарној 
оцени (слабе или непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)  

3. Спровођење одређених тестова захтева избор узорка. Величина узорка је одређена 
у складу са Приручником за интерну ревизију.  

 
 
Напомене 
 
1. Предложене тест процедуре за оне контроле које нису изабране за тестирање 

требало би избрисати из овог програма. 
 
2. Програм би требало да буде потпун уношењем следећих података: 

 
 

• Иницијали чланова ревизорског тима и датума када је тест спроведен, 
 
• Приказ резултата тестова, 
 
• Да ли је додатно тестирање потребно или није ( и ознака теста). 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле 1: Обезбедити да су испуњени критеријуми и услови за спровођење рестриктивног 
поступка дефинисани члану 22 Закона о јавним набавкама. 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

1.1.1. Потврдити кроз разговор и 
посматрање да су запослени упознати са 
одредбама Закона о јавним набавкама које 
се односе на рестриктивни поступак. 

    

1.1.1. Потврдити да ли су интерне 
процедуре  достављене запосленима који 
се баве набавком. 

    

1.2.1. Испитивањем потврдити да је 
наручилац добио позитивно мишљење у 
складу са чланом 22 став 3 Закона о јавним 
набавкама. 

    

1.3.1. Потврдити посматрањем и 
испитивањем да су средства за набавку 
предвиђена у буџету и плану извршења 
буџета директног буџетског корисника 
(ДБК). 

    

1.4.1. На узорку од 5 одлука потврдити да 
су оне припремљене у складу са чланом 25 
Закона о јавним набавкама. 

    

1.5.1. Потврдити да је Комисија за јавне 
набавке образована.     

1.6.1. Проверити да ли постоји  писано 
овлашћење којим је другом правном 
дозвољено да изабере уговор у име 
наручиоца. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле 2: Обезбедити да се на листи квалификованих кандидата налазе само кандидати који 
испуњавају све услове дефинисане конкурсном документацијом. 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

2.1.1. Потврдити посматрањем и  
испитивањем да постоји јасна подела 
дужности између запослених укључених у 
припрему и одобрење квалификованих 
кандидата. 

    

2.2.1. Проверити да конкурсна 
документација  за последњи рестриктивни 
поступак садржи све обавезне елементе 
као што је дефинисано очекиваном 
контролом. 

    

2.4.1. Испитивањем потврдити да јавни 
позиви за прву фазу поступка објављен у 
Службеном гласнику. 

    

2.5.1. На узорку од ___ понуда потврдити 
да су подаци из конкурсне документације 
идентични са подацима садржаним у 
јавном позиву. 

    

2.6.1. Потврдити испитивањем да је 
конкурсна документација достављена свим 
заинтересованим странама. 

    

2.7.1. Проверити евиденцију пријава у 
писарници и потврдити да су понуде 
евидентиране на одговарајући начин. 

    

2.8.1. На узорку од ___ поступака 
испитивањем проверити да су примењени 
само критеријуми за квалификацију 
дефинисани у конкурсној документацији.. 

    

2.10.1. Потврдити да је листа 
квалификованих кандидата одобрена од 
стране одговорног лица наручиоца. 

    

2.10.2. Потврдити да је листа 
квалификованих кандидата на снази 
наредне три године. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле 3: Обезбедити да је уговор о јавној набавци додељен најбољем понуђачу. 

 

 РД Резултати теста Потпис/
Датум ДТ 

3.1.1. Потврдити посматрањем и 
испитивањем да постоји јасна подела 
дужности између лица укључених у другу 
фазу поступка. 

    

3.2.1. На узорку од ___ поступака 
испитивањем потврдити да конкурсна 
документација садржи све обавезне 
елементе као што је дефинисано чланом 
27 Закона о јавним набавкама и 
Правилником о обавезним елементима 
конкурсне документације. 

    

3.3.1. Испитивањем потврдити да је позив 
за достављање понуда поднет само 
квалификованим кандидатима. 

    

3.4.1. На узорку од ___ успешних понуда 
проверити да ли су благовремено 
евидентиране и у складу са законом. 

    

3.7.1. На узорку од ___ понуда проверити 
како Комисија за јавне набавке одређује 
исправне, одговарајуће и прихватљиве 
понуде. 

    

3.8.1. Потврдити испитивањем и 
упоређивањем Извештаја о оцени понуда и 
понуда да су оне оцењене у складу са 
критеријумима постављеним у тендерској 
документацији. 

    

3.9.1. Посматрањем потврдити да је 
Комисија за јавне набавке у случају понуда 
са неуобичајено ниском ценом поступала у 
складу са чланом 57 Закона о јавним 
набавкама. 

    

3.10.1. Проверити да ли је било поступака 
страних понуђача и испитивањем 
потврдити да су њихове понуде оцењене у 
складу са чланом 55 Закона о јавним 
набавкама. 

    

3.11.1. На узорку од поступака  проверити 
да ли су најбоље понуде препоручене у 
Извештају  о оцени понуда. 

    

3.12.1. На узроку од ___ поступака и 
проверити да ли постоје разилажења 
између препорука Комисије за јавне 
набавке и Извештаја о додели уговора о 
јавним набавкама. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ __________________________________________________________________________________ Радни документ ______________________ 

БУЏЕТСКА ГОДИНЕ _____________________________  Потпис Датум 

СИСТЕМ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ Припремио:   

ПОДСИСТЕМ: РЕСТРИКТИВНИ ПОСТУПАК Прегледао:   

  

 
 
Циљ 
 
1. Утврдити и забележити постојеће контроле у подсистему. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком плану ревизије. 
 
2. Преглед контрола садржи циљеве контроле и очекиване контроле које се на њих односе. Све очекиване контроле требало би размотрити са 

становишта утврђивања стварних контрола. 
9. Требало би извршити прелиминарну оцену форме сваке контроле. Контроле на које желите да ставите нагласак требало би да се изаберу 

за тестирање у оквиру Програма за тестирање контрола (слабе или непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)   
 
Напомене 
 
1. Постојеће контроле могу се забележити на следећи начин: наводећи да постојеће контроле одговарају очекиваним контролама, 

описивањем контроле у Прегледу контрола, повезивањем са додатним забелешкама о систему, или навођењем да у том подручју не 
постоји контрола. 

 
2. Након тестирања требало би у Прегледу контрола забележити оцену интерне контроле (нпр. уопштено «одговарајућа» или 

«неодговарајућа») и препоруке које треба предузети. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле 1: Обезбедити да су испуњени критеријуми и услови за спровођење рестриктивног поступка дефинисани у складу са чланом 22 Закона о 
јавним набавкама. 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

1.1. Запослени су упознати са одредбама Закона о јавним набавкама 
које се односе на спровођење рестриктивног поступка.     

1.2. У случају када су предмет набавке добра, услуге или радови које 
само мали број понуђача може обезбедити Наручилац је  
благовремено прибавио  мишљење Управе за јавне набавке (члан 22, 
став 3 Закона о јавним набавкама). 

    

1.3. Средства за набавку су предвиђена у буџету Републике Србије и 
плану извршења буџета директног буџетског корисника (члан 24 
Закона о јавним набавкама). 

    

1.4. Одлука о покретању поступка јавне набавке је правилно 
припремљена, оверена и одобрена (члан 25 Закона о јавним 
набавкама). 

    

1.5. Комисија за јавне набавке је образована у складу са 
критеријумима утврђеним у Одлуци о критеријумима за образовање 
Комисије за јавне набавке (члан 25 Закона о јавним набавкама). 

    

1.6. Поступак јавне набавке који је спровело друго правно лице у име 
наручиоца је у складу са писаним овлашћењем које је донео 
наручилац (члан 26 Закона о јавним набавкама). 

    

 
 



 

 130 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле 2: Обезбедити да се на листи квалификованих кандидата налазе само кандидати који испуњавају све услове дефинисане конкурсном 
документацијом.  

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

2.1. Постоји јасна подела дужности у процесу припреме и одобрења 
квалификованих кандидата (члан 6 Закона о јавним набавкама).     

2.2. Конкурсна документација за прву фазу рестриктивног поступка 
садржи обавезне елементе као што је прописано чланом 27 Закона о 
јавним набавкама и Правилником о обавезним елементима конкурсне 
документације 

    

2.3. Критеријуми за квалификацију су дефинисани и наведени су у 
конкурсној документацији.     

2.4. Јавни позив је објављен у Службеном гласнику (члан 69 Закона о 
јавним набавкама).     

2.5. Подаци који се налазе у конкурсној документацији су идентични са 
подацима из јавног позива (члан 27 Закона о јавним набавкама).     

2.6. Наручилац омогућује заинтересованим понуђачима да имају 
директан увид у конкурсну документацију или им је шаље на њихов 
захтев (члан 28 Закона о јавним набавкама). 

    

2.7. Понуде су евидентиране у Писарници са временом и датумом 
пријема и чувају се на сигурном (члан 61 Закона о јавним набавкама, 
члан 5 Правилника о поступку отварања понуда). 

    

2.8. Понуде се проверавају и оцењују у складу са критеријумима, 
условим и захтевима дефинисаним у конкурсној документацији.     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле 2: Обезбедити да се на листи квалификованих кандидата налазе само кандидати који испуњавају све услове дефинисане конкурсном 
документацијом.  

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

2.9. Комисија за јавне набавке је припремила предлог листе 
квалификованих кандидата и доставила ју је одговорном лицу 
наручиоца. 

    

2.10. Листа квалификованих кандидата која ће бити на снази наредне 
три године је одобрена од стане одговорног лица наручиоца.     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле 3: Обезбедити да је уговор о јавној набавци додељен најбољем понуђачу 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

3.1. Постоји јасна подела дужности у другој фази рестриктивног 
поступка.     

3.2. Конкурсна документација за другу фазу рестриктивног поступка 
садржи обавезне елементе као што је прописано чланом 27 Закона о 
јавним набавкама и Правилником о обавезним елементима конкурсне 
документације. 

    

3.3. Позив за достављање понуда је послат само квалификованим 
кандидатима (члан 73 Закона о јавним набавкама).     

3.4. Примљене понуде су евидентиране у писарници са тачним 
временом и датумом пријема и чувају се на сигурном (члан 61  Закона 
о јавним набавкама и члан 5 Правилника о поступку отварања понуда). 

    

3.5. Отварање понуда се врши одмах након истека рока за подношење 
понуда и на месту дефинисаном у јавном позиву и у конкурсној 
документацији (члан 2 Правилника о поступку отварања понуда). 

    

3.6. Комисија за јавне набавке је проверила вредности у понудама, 
отклонила евентуалне аритметичке грешке само уз сагласност 
понуђача (члан 58 Закона о јавним набавкама). 

    

3.7. Комисија за јавне набавке проверава благовремене понуде и 
одређује исправне, одговарајуће и прихватљиве понуде (члан 3, 79 
Закона о јавним набавкама). 

    

3.8. Комисија за јавне набавке је применила само критеријуме 
наведене у конкурсној документацији, и на начин на који су описани и 
вредновани (члан 54 Закона о јавним набавкама). 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА – ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 
 

Циљ контроле 3: Обезбедити да је уговор о јавној набавци додељен најбољем понуђачу. 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

3.9. Комисија за јавне набавке је случају неуобичајено ниске цене у 
писаном облику захтевала од понуђача да достави детаљно 
образложење свих саставних делова понуде које сматра меродавним 
(члан 57 Закона о јавним набавкама). 

    

3.10. Комисија за јавне набавке је при стручној оцени понуда узела у 
обзир одредбе закона које се односе на преференцијални статус 
домаћих понуђача (члан 55 Закона о јавним набавкама). 

    

3.11. Комисија за јавне набавке је припремила Извештај о стручној 
оцени понуда са образложењем поступка оцене понуда и са 
препоруком за доделу уговора (члан 1 Одлуке о критеријумима за 
образовање комисија за јавне набавке). 

    

3.12. Одговорно лице наручиоца је донело Извештај о додели уговора 
о јавним набавкама (члан 81 Закона о јавној набавкама).     
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2.5. Приходи 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 

 
УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 

 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ____________________________________________ РД _____________________ 

______________________________________________________________  Потпис Датум 

БУЏЕТСКА ГОДИНА _____________________________ Припремио:   

СИСТЕМ: ПРИХОДИ Прегледао:   

  
 

 

Циљ контроле 1: Обезбедити да су уговори са купцима 
припремљени на одговарајући начин, са одговарајућим 
ценама, да су одобрени и да се извршавају на 
одговарајући начин 

ДА НЕ НАПОМЕНА РД 

1.1.1. 
Да ли имате писане процедуре које се односе на састављање 
и закључивање уговора?     

1.1.2. Да ли је ваше особље упознато са тим процедурама?     

1.2.1. 
Да ли овлашћено лице редовно проверава потпуност и  
исправност базе података о купцима?     

1.3.1. 
Да ли је приступ бази података дозвољен само овлашћеним 
лицима?     

1.3.2. 
Да ли постоји лице овлашћено да редовно ажурира базу 
података?     

1.3.3 Да ли се врши back up података из базе?     

1.4.1. 
Да ли само врши продаja робе, зајам и давање у закуп ради 
коришћења робе само када је то предвиђено годишњим 
планом Дирекције за робне резерве? 

    

1.4.2 
Да ли је Годишњи Програм робних резерви са Финансијским 
планом Дирекције усвојен Закључком Владе?     

1.5.1. 
Да ли уговор садржи све неопходне податке као што је 
прописано регулативом?     

1.6.1. 
Да ли су цене у уговорима  у складу са прописаним 
ценовником?     

1.7.1 

Да ли је уговор прегледан, потписан и одобрен од стране 
овлашћено лице које није укључено у процес продаје робе, 
зајма/давања робе на коришћење нити у процес припреме 
уговора? 

    

1.8.1 
Да ли се сви уговори благовремено евидентирани и да ли се 
информације достављају магацину како би се припремила 
роба? 

    

1.9.1. 
Да ли се закључени уговори евидентирају по купцима, цени и 
количини?     

1.10.1. 
Да ли постоји овлашћено лице задужено за праћење 
извршења уговора?     

1.10.2 
Да ли у случају доцње измирења обавезе иницирате наплате 
потраживања неким од инструмената обезбеђења плаћања 
које је дужник доставио? 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

 
Циљ контроле  2: Обезбедити да је испорука робе 
заснована на одобреним уговорима и да је редовно и 
тачно евидентирана. 

ДА НЕ НАПОМЕНА РД 

2.1.1 
Да ли постоје писане процедуре које се односе на активности 
испоруке робе?     

2.1.2. Да ли је особље упознато са овим процедурама?     

2.2.1. Да ли се све испоруке редовно евидентирају?     

2.3.1 
Да ли овлашћени службеник прати да ли документа везана за 
испоруку (отпремница, фактура) одговарају закљученим 
уговорима? 

    

2.4.1 
Да ли се роба се пребројава у тренутку испоруке од стране 
лица које нема приступ магацину или које не врши испоруке?     

2.5.1. Да ли се отпремница потписује лица које прима робу?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

 
Циљ контроле 3: Обезбедити да су фактуре засноване на 
извршеним испорукама робе/пруженим услугама и да су 
евидентиране у пословним књигама. 

ДА НЕ НАПОМЕНА РД 

3.1.1. Да ли постоје писане процедуре које се односе на фактурисање?     

3.1.2. Да ли је особље упознато са овим процедурама?     

3.2.1 
Да ли су дужности везане за фактурисање одвојене од дужности 
везаних за евидентирање у пословним књигама?     

3.3.1. 
Да ли се фактуре припремају у стандардизованом формату у 4 
примерка као што је дефинисано интерном регулативом?     

3.4.1 
Да ли се ради евидентирања користе претходно нумерисане 
фактуре или неки други начин евидентирања свих фактура?     

3.5.1 
Да ли се редовно врши усаглашавање фактура са документима 
везаним за отпремање (уговор, отпремница, и др.)?     

3.6.1. 

Да ли овлашћени службеник који није одговоран за припрему 
фактура, евидентирање испорука и евидентирање потраживања у 
пословним књигама прати и анализира документе (отпремница, 
фактура, уговор)  који се не подударају или недостају? 

    

3.7.1. 
Да ли особа која није задужена за припрему фактура проверава 
исправност фактура пре него што се износи са фактура унесу у 
пословне књиге? 

    

3.8.1. 
Да ли књигу купаца воде лица која не припремају, не проверавају и 
не одобравају документацију везану за потраживања (уговор, 
отпремница, фактура)? 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

УПИТНИК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 
 

 
Циљ контроле 4: Обезбедити постојање и примену 
процедура за конзистентну и ефективну наплате дуга и 
адекватно праћење ненаплаћених дугова. 

ДА НЕ НАПОМЕНА РД 

4.1.1. 
Да ли постоје писане процедуре које се односе на процес 
наплате?     

4.1.2 Да ли је особље упознато са тим процедурама?     

4.2.1. 
Да ли књигу купаца води лице које није задужено за 
припрему, проверу и одобравање документације везане за 
потраживања и пријем новца? 

    

4.3.1. 
Да ли се купцима периодично шаљу извештаји отворених 
ставки (преглед потраживања од купаца) и одступања 
анализира и прати овлашћено лице.? 

    

4.4.1 
Да ли се врши редовно усаглашавање између књиге прилива 
и извода из Трезора по датумима и износима?     

4.4.2 
Да ли усаглашавање врши лице које није задужено за 
евидентирање прилива/одлива и за вођење књиге 
потраживања? 

    

4.5.1. 
Да ли су приливи новца су проверени и одобрени пре него 
што се евидентирају у помоћним књигама?     

4.6.1 
Да ли се конта под којим се евидентирају приливи новца 
проверавају пре евидентирања у пословним књигама?     

4.7.1 
Да ли овлашћено лице врши проверу да ли се наплата 
потраживања врши у складу са условима наплате 
дефинисаним уговором? 

    

4.8.1 
Да ли користите претходно нумерисана књижна одобрења и 
задужења при евидентирању свих повраћаја средстава?     

4.9.1 

Да ли овлашћено лице врши проверу да ли је 
зајмопримац/закупац благовремено вратио робу/опрему исте 
вредности врсте и количине као позајмљена роба, односно 
опрему у исправном? 

    

4.10.1 
Да ли овлашћено лице врши проверу да ли се камата 
обрачунава складу са регулативом?     

4.11.1 
Да ли овлашћено лице врши проверу да ли се закупнина 
плаћа у складу са регулативом?     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ   
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА  
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ____________________________________________ РД _____________________ 

______________________________________________________________  Потпис Датум 

БУЏЕТСКА ГОДИНА _____________________________ Припремио:   

СИСТЕМ: ПРИХОДИ Прегледао:   

  
 
 
Циљ 
 
1. Утврдити да постојеће контроле, изабране током прелиминарне оцене, постоје и да су 

одговарајуће. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком плану 

ревизије. 
 
2. Програм ревизије садржи предлог тест процедура за све очекиване контроле. Тестови су 

спроведени само за оне контроле које су изабране у прелиминарној оцени (слабе или 
непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)  

3. Спровођење одређених тестова захтева избор узорка. Величина узорка је одређена у складу 
са Приручником за интерну ревизију.  

 
 
Напомене 
 
1. Предложене тест процедуре за оне контроле које нису изабране за тестирање требало би 

избрисати из овог програма. 
 
2. Програм би требало да буде потпун уношењем следећих података: 

 
 

• Иницијали чланова ревизорског тима и датума када је тест спроведен, 
 
• Приказ резултата тестова, 
 
• Да ли је додатно тестирање потребно или није ( и ознака теста). 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ   
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА  
 

Циљ контроле 1: Обезбедити да су уговори са купцима припремљени на одговарајући начин, са 
одговарајућим ценама, да су одобрени и да се извршавају на одговарајући начин  

 

 РД Резултати теста 
Потпис 
/Датум ДТ 

1.1.1. Прегледати писане процедуре које су 
установљене за процес уговарања и 
потврдити кроз разговор да је особље 
упознато са процедурама. 

    

1.2.1. Проверити да ли води се база 
података о купцима. Потврдити да ли је  
овлашћено лице задужено за редован 
преглед потпуности и тачности базе 
података. 

    

1.3.1. Проверити листу овлашћених 
корисника и потврдити да само они имају 
приступ бази података и редовно врши 
back up контролу. 

    

1.4.1. Извршити увид и потврдити да је 
Годишњи програм робних резерви са 
финансијским планом усвојен Закључком 
Владе. 

    

1.4.2. На узорку од __ уговора потврдити 
да су засновани на Годишњем плану 
Дирекције за робне резерве. 

    

1.5.1. На узорку од __  уговора о зајму 
потврдити да садрже све неопходне 
податке: 

• врсту,количину и вредност 
позајмљене робе, 

• рок враћања позајмљене, 
• камату на вредност позајмљене 

робе, и 
• средства обезбеђења враћања 

позајмљене робе. 

    

1.5.2. На узорку од __ уговора о давању у 
закуп ради коришћења робе проверити да 
уговор садржи све неопходне податке: 

• врсту опреме, 
• период коришћења, 
• закупнину за време коришћења, 
• начин преузимања, коришћења и 

враћања робе, 
• начин и рок плаћања закупнине, 
• обавезе о одржавању закупљене 

опреме. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ   
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА  
 

Циљ контроле 1: Обезбедити да су уговори са купцима припремљени на одговарајући начин, са 
одговарајућим ценама, да су одобрени и да се извршавају на одговарајући начин  

 

 РД Резултати теста 
Потпис 
/Датум ДТ 

1.5.3. На узорку од __ уговора о продаји 
проверити да уговор садржи све неопходне 
податке: 

• врсту,количину и вредност робе, 
• цену, 
• начин плаћања и рокови за 

плаћање, и 
• …. 

    

1.6.1. На истом узорку као за 1.5.1/2/3 
проверити да ли је уговорена цена у складу 
са прописаним ценовником. 

    

1.7.1. На истом узорку као за 1.5.1/2/3 
проверити да су уговори прегледани, 
потписани и одобрени од стране 
овлашћених лица која нису укључена у 
процес продаје робе, зајма/давања робе на 
коришћење нити у процес припреме 
уговора. 

    

1.8.1. На истом узорку као за 1.5.1/2/3 
потврдити да су сви уговори благовремено 
евидентирани и да су информације 
достављене магацину. 

    

1.9.1. На истом узорку као за 1.5.1/2/3 
потврдити да су уговори исправно 
евидентирани по купцима, цени и 
количини. 

    

1.10.1. Потврдити да овлашћено лице 
прати извршавање уговора. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ   
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА  
 

Циљ контроле  2: Обезбедити да је испорука робе заснована на одобреним уговорима и да је редовно 
и тачно евидентирана.   

 

 РД Резултати теста 
Потпис 
/Датум ДТ 

2.1.1. Прегледати писане процедуре које 
се односе на активности испоруке робе и 
потврдити кроз разговор да особље је 
упознато са овим процедурама. 

    

2.2.1. На узорку од ___ отпремница 
потврдити да су испоруке редовно 
евидентиране коришћењем претходно 
нумерисаних докумената (отпремница, 
фактура и др.) или неког другог начина 
евидентирања. 

    

2.3.1. Потврдити да овлашћено лице прати 
да ли документа везана за испоруку 
(отпремница, фактура) одговарају 
закљученим уговорима. 

    

2.3.2. На узорку од ___ отпремница 
потврдити да оне одговарају закљученим 
уговорима. 

    

2.4.1. Потврдити да се роба пребројава у 
тренутку испоруке. Потврдити да 
овлашћено лице за пребројавање робе  
нема приступ магацину и не врши 
испоруке. 

    

2.5.1. На узорку од __ отпремница 
потврдити да су потписане од стране лица 
које прима робу. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ   
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА  
 

Циљ контроле 3: Обезбедити да су фактуре засноване на извршеним испорукама робе/пруженим 
услугама и да су евидентиране у пословним књигама.  

 

 РД Резултати теста 
Потпис 
/Датум ДТ 

3.1.1. Прегледати писане процедуре које 
се односе на активности испоруке робе и 
проверити кроз разговор да је особље 
упознато са овим процедурама. 

    

3.2.1. Потврдити да постоји јасна подела 
дужности и одговорности у процесу 
фактурисања и евидентирања у пословним 
књигама. 

    

3.2.2. Потврдити да је начелник 
комерцијално сектора одговоран за 
исправност и потпуност фактура. 

    

3.2.3. Потврдити да задужено лице из 
комерцијалног сектора редовно и 
благовремено доставља фактуре 
финансијском сектору. 

    

3.3.1. На узорку од __ фактура потврдити 
да су оне припремљене у 
стандардизованом формату и 4 примерка у 
складу са регулативом. 

    

3.4.1. потврдити да се ради евидентирања 
користе претходно нумерисане фактуре 
или неки други одговарајући начин 
евидентирања. 

    

3.5.1. На узорку од __ фактура потврдити 
да фактуре одговарају отпремницама и 
уговорима. Потврдити да се поређење 
ових докумената редовно врши. 

    

3.6.1. Потврдити да овлашћени службеник 
који није одговоран за припрему фактура, 
евидентирање испорука и евидентирање 
потраживања у пословним књигама прати 
и анализира документе (отпремница, 
фактура, уговор) који се не подударају или 
недостају. 

    

3.7.1. На узорку од __ фактура потврдити 
да се фактуре прегледају ради 
исправности пре евидентирања у 
пословним књигама од стране особе која 
није задужена за припрему фактура. 

    

3.8.1. Потврдити да књигу купаца воде 
лица која не припремају, не проверавају и 
не одобравају документацију везану за 
потраживања (уговор, отпремница, 
фактура). 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ   
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА  
 

Циљ контроле 4: Обезбедити постојање и примену процедура за конзистентну и ефективну наплате 
дуга и адекватно праћење ненаплаћених дугова.  

 

 РД Резултати теста 
Потпис 
/Датум ДТ 

4.1.1. Прегледати писане процедуре које се 
тичу процеса наплате и потврдити кроз 
разговор да је особље упознато са њима. 

    

4.2.1. Потврдити да постоји јасна подела 
дужности: књигу купаца води лице које није 
задужено за припрему, проверу и 
одобравање документације везане за 
потраживања и пријем новца. 

    

4.3.1. Купцима се периодично шаљу 
извештаји отворених ставки (преглед 
потраживања од купаца). 

    

4.3.2. Потврдити да одступања анализира 
и прати овлашћено лице.     

4.4.1. Потврдити да се врши редовно 
усаглашавање између књиге прилива и 
извода из Трезора по датумима и 
износима. 

    

4.4.2. Потврдити да усаглашавање  врши 
лице које није задужено за евидентирање 
прилива/одлива и за вођење књиге 
потраживања 

    

4.5.1. Потврдити да су приливи новца  
проверени и одобрени пре него што се 
евидентирају у помоћним књигама. 

    

4.6.1. Потврдити да се конта под којим се 
евидентирају приливи новца проверавају  
пре евидентирања у пословним књигама. 

    

4.7.1. На узорку од ___ уговора потврдити 
да се наплате потраживања врше у складу 
са условима наплате дефинисаним у 
уговору. 

    

4.8.1. Потврдити да се при евидентирању 
свих повраћаја средстава користе 
претходно нумерисана књижна одобрења и 
задужења. 

    

4.9.1. Потврдити да овлашћено лице врши 
проверу да ли је зајмопримац/закупац 
благовремено вратио робу/опрему исте 
вредности врсте и количине као 
позајмљена роба, односно опрему у 
исправном стању. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ   
 

ПРОГРАМ РЕВИЗИЈЕ – ТЕСТИРАЊЕ КОНТРОЛА  
 

Циљ контроле 4: Обезбедити постојање и примену процедура за конзистентну и ефективну наплате 
дуга и адекватно праћење ненаплаћених дугова.  

 

 РД Резултати теста 
Потпис 
/Датум ДТ 

4.10.1. Потврдити да овлашћено лице 
врши проверу да ли се камата обрачунава 
складу са регулативом. 
( на основу уговора, исправна основица за 
обрачун, временски период обрачунавања 
камате, плаћање) 

    

4.11.1. Потврдити да овлашћено лице 
врши проверу да ли се закупнина плаћа у 
складу са регулативом . 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ ______________________________________________________________________________ РАДНИ ДОКУМЕНТ ______________ 

_________________________________________________________________________________________________  Потпис Датум 

БУЏЕТСКА ГОДИНА 31. децембар 20 ______ Припремио   

СИСТЕМ:  ПРИХОДИ Прегледао   

  
 
Циљ 
 
1. Утврдити и забележити постојеће контроле у подсистему. 
 
 
Приступ ревизије 
 
1. Усвојен приступ ревизије је наведен у Приручнику за интерну ревизију и Стратешком плану ревизије. 
 
2. Преглед контрола садржи циљеве контроле и очекиване контроле које се на њих односе. Све очекиване контроле требало би размотрити са 

становишта утврђивања стварних контрола. 
10. Требало би извршити прелиминарну оцену форме сваке контроле. Контроле на које желите да ставите нагласак требало би да се изаберу за 

тестирање у оквиру Програма за тестирање контрола (слабе или непостојеће контроле могу бити предмет додатног тестирања)   
 
Напомене 
 
1. Постојеће контроле могу се забележити на следећи начин: наводећи да постојеће контроле одговарају очекиваним контролама, описивањем 

контроле у Прегледу контрола, повезивањем са додатним забелешкама о систему, или навођењем да у том подручју не постоји контрола. 
 

4. Након тестирања требало би у Прегледу контрола забележити оцену интерне контроле (нпр. уопштено «одговарајућа» или 
«неодговарајућа») и препоруке које треба предузети. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 1: Обезбедити да су уговори са купцима припремљени на одговарајући начин, са одговарајућим ценама, да су одобрени и да се извршавају 
на одговарајући начин 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

1.1. Писане процедуре за припрему и 
закључивање уговора су установљене.     

1.2. Овлашћена особа је задужена за 
вођење и редовно ажурирање базе 
података о купцима ради потпуности и 
тачности. 

    

1.3. Приступ бази података о купцима 
имају само овлашћена лица и редовно 
се врши „back up“података из базе. 

    

1.4. Уговори се закључују само уколико 
су продаја, давање робе на зајам и 
коришћење предвиђени годишњим 
програмом робних резерви  Дирекције 
и финансијским планом усвојеним од 
стране Владе .(Закон о робним 
резервама, члан 7) 

    

1.5. Уговор садржи све неопходне 
податке прописане регулативом. 
(Закон o облигационим односима, 
Уредба о условима давања на зајам и 
коришћење  роба из републичких 
робних резерви ..) 

    

1.6 Цене у уговорима су у складу са 
прописаним ценовником.       

1.7 Уговор је прегледало, потписало и 
одобрило овлашћено лице које није 
укључено у процес продаје робе, 
зајма/давања робе на коришћење нити 
у процес припреме уговора.  
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 1: Обезбедити да су уговори са купцима припремљени на одговарајући начин, са одговарајућим ценама, да су одобрени и да се извршавају 
на одговарајући начин 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

1.8. Благовремено евидентирање 
уговора и достављање информација 
магацину како би се припремила 
уговорена роба.  

    

1.9. Закључени уговори су исправно 
евидентирани по купцима, ценама, 
количини. 

    

1.10. Овлашћено лице прати 
извршавање уговора .      
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле  2: Обезбедити да је испорука робе заснована на одобреним уговорима и да је редовно и тачно евидентирана 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

2.1. Постоје писане процедуре које се 
односе на активности испоруке робе и 
особље је упознато са овим 
процедурама.  

    

2.2. Све испоруке се редовно 
евидентирају користећи претходно 
нумерисана документа (отпремница, 
фактура и др.) или неки други начин 
евидентирања.   

    

2.3. Овлашћени службеник прати да ли 
документа везана за испоруку 
(отпремница, фактура) одговарају 
закљученим уговорима.   

    

2.4. Роба се пребројава у тренутку 
испоруке од стране лица које нема 
приступ магацину или које не врши 
испоруке 

    

2.5. Отпремница је потписана од 
стране лица које прима робу.     
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 3: Обезбедити да су фактуре засноване на извршеним испорукама робе/пруженим услугама и да су евидентиране у пословним књигама 
 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

3.1. Постоје одговарајуће писане 
процедуре које се односе на 
фактурисање и особље је упознато са 
њима.   

    

3.2. Постоји јасна подела дужности и 
одговорности везаних за фактурисање 
и евидентирање у пословним књигама. 

    

3.3. Фактуре су припремљене у складу 
са интерном регулативом.     

3.4 Ажурно фактурисање испоручене 
робе коришћењем претходно 
нумерисаних фактура или неког другог 
начина евидентирања. 

    

3.5. Редовно се врши усаглашавање 
фактура са документима везаним за 
отпремање (уговор, отпремница, и др.)  

    

3.6. Овлашћени службеник који није 
одговоран за припрему фактура, 
евидентирање испорука и 
евидентирање потраживања у 
пословним књигама прати и анализира 
документе (отпремница, фактура, 
уговор)  који се не подударају или 
недостају.  
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 3: Обезбедити да су фактуре засноване на извршеним испорукама робе/пруженим услугама и да су евидентиране у пословним књигама 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

3.7. Особа која није задужена за 
припрему фактура проверава 
исправност фактура пре него што се 
износи са фактура унесу у пословне 
књиге.  

    

3.8. Књигу купаца воде лица која не 
припремају, не проверавају и не 
одобравају документацију везану за 
потраживања (уговор, отпремница, 
фактура) 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 4: обезбедити постојање и примену процедура за конзистентну и ефективну наплате дуга и адекватно праћење ненаплаћених дугова 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

4.1. Постоје одговарајуће писане 
процедуре које се тичу процеса 
наплате.  

    

4.2. Књигу купаца води лице које није 
задужено за припрему, проверу и 
одобравање документације везане за 
потраживања и пријем новца.   

    

4.3. Купцима се периодично шаљу 
извештаји отворених ставки (преглед 
потраживања од купаца) и одступања 
анализира и прати овлашћено лице. 

    

4.4. Редовно усаглашавање између 
књиге прилива и извода из Трезора по 
датумима и износима врши лице које 
није задужено за евидентирање 
прилива/одлива и за вођење књиге 
потраживања.  

    

4.5. Приливи новца су проверени и 
одобрени пре него што се 
евидентирају у помоћним књигама  

    

4.6. Конта под којим се евидентирају 
приливи новца се проверавају  пре 
евидентирања у пословним књигама   
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

РЕВИЗИЈА СИСТЕМА - ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА 
 

Циљ контроле 4: обезбедити постојање и примену процедура за конзистентну и ефективну наплате дуга и адекватно праћење ненаплаћених дугова 

 

1. Очекиване контроле 2. Постојеће контроле 
3. Тест 

(или НП) 4. Оцена контрола 5. Препорука 

4.7. Овлашћено лице врши проверу да 
ли се наплата потраживања врши у 
складу са условима плаћања 
дефинисаним уговором.  

    

4.7. Коришћење претходно 
нумерисаних књижних одобрења и 
задужења при евидентирању свих 
повраћаја средстава. 

    

4.8. Овлашћено лице врши проверу да 
ли је зајмопримац/закупац 
благовремено вратио робу/опрему 
исте вредности врсте и количине као 
позајмљена роба, односно опрему у 
исправном стању (Уредба о условима 
давања на зајам и коришћење робе из 
републичких робних резерви, члан 4) 

    

4.9. Овлашћено лице врши проверу да 
ли се камата обрачунава складу са 
регулативом. (Уредба о условима 
давања на зајам и коришћење робе из 
републичких робних резерви, члан 6) 

    

4.10. Овлашћено лице врши проверу 
да ли се закупнина плаћа у складу са 
регулативом (Уредба о условима 
давања на зајам и коришћење робе из 
републичких робних резерви, члан 9) 
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3. УПУТСТВО ЗА РЕВИЗИЈЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 
 
Увод  
 
1. Рачунари и рачунарски системи играју важну улогу у пословању једне организације, а лоше, 

односно неадекватне контроле у овим областима могу онемогућити организацију да ефикасно 
послује, а у екстремним случајевима да функционише уопште. Од кључне важности је да ови 
системи буду предмет интерне ревизије. 

 
2. Овај део приручника подељен је на три дела: 
 

• ревизије информационих система; 
• ревизије система у развоју; и 
• ревизије апликација. 

 
3.1. Ревизије информационих система  
 
3. Ревизије информационих система могу се дефинисати на следећи начин:  
 
Ревизија информационих система укључује све послове испитивања и процене обраде података, као 
и начина на који се ти процеси воде и контролишу. 
 
Ревизија информационих система подразумева посматрање и оцену са циљем да се утврди да ли 
процедуре:  
 

• обезбеђују чување средстава организације, укључујући и податке; 
• обезбеђују исправност и доступност података, као и континуитет пословања; 
• одржавају целовитост података у списима; 
• остварују циљеве организације на ефикасан и ефективан начин. 

 
4. Ревизија информационих система тиче се начина на који сами системи функционишу, а не 

детаљног садржаја списа/досијеа са подацима. Садржај и подаци у списима су значајни само 
приликом утврђивања да ли контроле функционишу на одговарајући начин. 

 
5. Основне категорије ревизије информационих система су: 
 

• опште контроле: оцена организације и администрације информационих технологија, метода 
и система контрола; 

• рачунарски капацитети: ревизија функционисања и процедура у рачунском центру; 
• безбедност: оцена логичког и физичког приступа, остале безбедносне мере и контроле 

везане за окружење; 
• могућност опоравка система: оцена планова и метода који обезбеђују континуитет 

пословања; 
• системски софтвер: оцена оперативних система и осталог софтвера у систему, методе 

развоја, одржавања и инсталације; 
• развој апликација: оцена метода, стандарда, послова и процедура који се користе за 

планирање, развој, инсталацију, одржавање и прибављање апликација. 
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6. Компоненте система контрола у информационим система су: 
 

• интерне рачуноводствене контроле, које се користе за чување средстава и 
целовитости/веродостојности рачуноводствених података; 

• оперативне контроле, које се користе за контролу свакодневних операција и потврду да те 
операције подржавају пословне циљеве организације; 

• административне контроле које обезбеђују ефикасност и делотворност операција, као и 
поштовање политика и прописа руководства. 

 
Врсте контрола  
 
7. Као и сви други системи (мануелно или компјутерски вођени), и у овим системима постоје три 

основне категорије контрола:  
 

• превентивне контроле – циљ им је да спрече погрешне или неовлашћене радње. У 
ревизијама информационих система ове контроле укључују на пример, лозинке,  кодирање, 
немогућност поновног писања на дискети, итд.  

 
• детекционе контроле – детектују и пријављују погрешне или неовлашћене радње. Ове 

контроле укључују нпр. логовање, извештаји о неуобичајеном случају, итд. 
 

• корективне контроле – покушавају да коригују последице нежељених догађаја. Ове контроле 
укључују системе за умножавање података ради чувања (back-up-systems), базе података, 
осигурање, итд.  

 
8. Постоје одређене контроле које ревизор треба да очекује у информационим системима, а оне 

укључују апликативне контроле (контроле апликација) које се односе на конкретне апликације, 
односно процесе (нпр. контроле уноса, обраде и избацивања података) и друге опште контроле, 
које укључују:  

 
• организационе контроле, као што је подела дужности; 
• контроле у развоју и документовању система, нпр. Тестирање и прихватање процедура за 

нове системе, методологија за развој нових система, итд. 
• контроле система хардвера и софтвера, нпр. одржавање, процедуре за „опоравак“ система 

(повраћај података), процедуре за одржавање софтвера у систему; 
• контроле приступа и обезбеђења података, као што су контроле везане за физички приступ, 

приступ систему, итд; 
• контроле података и система, као што су процедуре за усаглашавање рачуна, приручници за 

кориснике, итд; 
• контроле у коришћењу система, нпр. које обезбеђују да се користе само лиценциране верзије 

софтвера, и то да се користе исправно, како би се користили валидни списи података, итд; 
• контроле софтвера у систему, које на пример обезбеђују да се користи валидне верзије и 

спречавају модификације без одговарајућег овлашћења, итд. 
 
9. Ревизија информационог система врши се као и свака друга ревизија, па према томе садржи и 

исте етапе. Ове етапе описане су у другом делу Приручника за ревизију. Ревизијске технике уз 
подршку рачунара су оне које се обично користе у ревизијама информационих система. Оне 
укључују коришћење: 
 
а) ревизијског софтвера – који су дизајнирани управо за сврху ревизије; некад се може користити 

и стандардни системски софтвер. Поменути софтвери укључују: 
• пакете ревизијских софтвера (ACL; IDEA); 
• интерне софтвере које је развила сама организација; 
• системски софтвер (нпр. оперативни систем или програми)  

 
б) скупа услужних програма компјутерског система – обично се испоручују уз оперативни систем 

и користе се за свакодневно администрирање послова: копирање, трансфер података, 
умножавање (back-up), организовање, итд; 
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в) тестирање параметара оперативног система и системског софтвера – програми који се 

могу користити за оцену параметара оперативних система, као и за безбедност у коришћењу 
интернета. Треба их оценити како би се проверила безбедност, односно адекватност система. 
Такви програми постоје за: Unix, Windows NT, Novell и OS/400. 

 
Ревизија информационе безбедности  
 
10. Информациона безбедност је део готово сваке ревизије информационог система. С друге стране, 

информациона безбедност може бити предмет посебне ревизије чији је циљ једноставно да се 
оцени степен информационе безбедности, како са административног, тако и са техничког аспекта. 

 
11. Информациона безбедност подразумева уобичајену, свакодневну заштиту података, система и 

сервиса, као и њихову заштиту у ванредним ситуацијама. Оваква заштита се остварује кроз 
законе, прописе и различите врсте техничких метода. Поверљивост података, њихова 
целовитост/веродостојност и коришћење такође треба да буду заштићени од претњи и ризика који 
могу да буду проузроковани кроз пад хардвера или софтвера, као резултат више силе или 
намерних криминалних радњи. 

 
12. При ревизији информационих система важно је имати на уму да активности информационих 

система треба да буду засноване на политици безбедности података коју је усвојило највише 
руководство. Ова политика дефинише циљеве информационе безбедности, као и опште радне 
принципе којима се постижу ти циљеви. Поред тога, треба да постоје и практичне инструкције 
везане за најважнија питања информационе безбедности, која се обично могу наћи у: 

 
• политици информационе безбедности; 
• принципима информационе безбедности; 
• практичним упутствима за различита питања безбедности. 

 
13. У наставку су наведене одређене области за разматрање приликом ревизије информационих 

система: 
 

а) Управљање информационим ризицима – организација мора да оцени које претње могу довести 
до материјалног ризика. Да би овим ризицима управљала, организација мора да има 
одговарајуће методе за управљање ризицима. 

 
Класификација података – неопходно је утврдити јединствени начин дефинисања приступа 
подацима. Класификација треба да се врши у односу на важност података за организацију, 
узимајући у обзир штету коју организација може претрпети у случају да тим подацима приступе 
неовлашћена лица. Податке сврстане у различите категорије треба различито и третирати, на 
пример: тајна информација, односно информација од највеће важности, не сме се копирати без 
одобрења њеног „власника“/аутора. Постоје и прописи који регулишу где и како се чува 
одређени материјал, да ли се он може преносити путем факса или електронске поште. 
Уобичајене категорије поверљивости су: 
 

• јавне информације; 
• интерне информације, које нису за јавност; 
• комерцијално осетљиви подаци; 
• поверљиви подаци; 
• тајни подаци; 
• подаци од највеће важности. 

 
б) контрола овлашћења корисника: приступ информационим системима треба контролисати кроз 

ауторизацију корисника, односно кроз корисничке идентификационе картице. Сваки корисник 
има унапред дефинисан приступ подацима и границе до којих може да обрађује податке. Сви 
подаци морају имати „власника“/аутора који доноси одлуку о ауторизацији корисника. 
Корисници се могу идентификовати према: 
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• ономе што знају (нпр. лозинка); 
• ономе што поседују (нпр. приступна картица); 
• ономе што јесу (нпр. биометријско препознавање); 
• или комбинацији наведеног. 

 
в) Безбедност рачунарских мрежа: расута мрежа ствара додатне ризике у погледу безбедности. 

Многи од тих ризика везани су за пренос различитих активности до радних станица (рачунара) 
и/или клијената, будући да су се те активности традиционално обављале у централи. Са 
аспекта безбедности података, највећи ризик представља поверљивост и целовитост података. 

 
г) Физичка безбедност: нарочито је важна у рачунарским мрежама. Сва важна опрема треба да се 

чува у безбедном окружењу. Чување бекап дискета/касета/дискова треба да буде обезбеђено 
не само од крађе, већ и од пожара и других непогода. 

 
д) Укључивање рачунара: неовлашћени приступ рачунарима најчешћи је приликом укључивања 

рачунара. Постоји неколико начина да се рачунари заштите од неовлашћеног укључивања: 
 

• инсталирање лозинки за укључивање; 
• онемогућавање укључивања рачунара помоћу дискете, или заштита хард диска 

уколико се рачунар укључи преко дискете; 
• закључавање тастатуре док је рачунар укључен, јер се у супротном може ући у 

рачунар и заобићи лозинка; 
• дефинисање ауторизације корисника за све делове диска (А-Ш) и портове COM и LPT; 
• заштита кључних „речника“ и оперативног система, као и скривање кључних 

системских фајлова; 
• кодирање осетљивих фајлова и дискова; 
• обавезно уписивање у мрежу; 
• заштита екрана (screen-saver) лозинком која се активира након 2-5 минута; 
• спречавање коришћења DOS-а у обради текста и другим апликацијама Оffice-а; 
• ограничена употреба команди DOS-а; 
• безбедносни софтвер за све рачунаре; 
• фајлови за логовање; 
• заштита од вируса. 
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ђ) Приступ заједничким документима на мрежи – мрежни сервер може се користити у различите 
сврхе, укључујући: 

 
• контролисање главног штампача и осталих алатки; 
• обезбеђивање простора на диску у сврхе бекапа; 
• комбинација телекомуникационог сервера са сервером организације и  спољним 

мрежама; 
• софтвери за кориснике везани за примену; и  
• руковање електронском поштом.  

 
То значи да целокупна информациона технологија може да зависи од једног уређаја/средства, 
односно од мрежног сервера, што представља високо ризичну ситуацију. 

 
е) Лаптоп (преносиви) рачунари и прикључне станице – за њих се везују посебни проблеми у 

погледу безбедности. Они обично нису повезани у мрежу, тако да ниједна од безбедносних 
мера везаних за мрежу овде није на располагању. Преносиви рачунари су подложни крађи, а у 
најгорем случају, неовлашћена лица могу приступити веома важним подацима. И они могу бити 
повезани у мрежу путем прикључних станица. Уколико је то случај, постоји ризик да се из 
преносивог рачунара на сервер пренесу подаци који нису исправни.  

 
ж) Вируси -  заштита од вируса треба да буде у складу са три основна правила: 
 

• коришћење софтвера за заштиту од вируса треба да буде део инструкција о 
информационој безбедности; 

• заштита од вируса треба да буде активна на свим рачунарима, као и преносивим 
рачунарима, а коришћење и ажурирање ових програма треба да буде аутоматско; 

• сви долазећи и излазећи документи треба да буду тестирани. 
 
У Анексу А је списак неких од проблема које треба узети у обзир при вршењу ревизије 
информационих система. 
 
Телекомуникације  
 
14. Телекомуникације генерално представљају најтежу и најсложенију област информационих 

система за ревизоре који нису стручњаци у тој области. У складу с тим, овај део садржи само 
основне аспекте ревизије телекомуникација. Неке од основних претњи везаних за ову област су:     

 
• прекиди: телекомуникационе каблове могу да буду пресечени током других радова, или су они 

можда престари; може доћи до оштећења одређеног дела мреже. 
 

• „цурење“ података: линија може бити прислушкивана уз помоћ уређаја постављених на 
каблу; подаци се могу копирати; за праћење саобраћаја на линије може се користити 
аналитичар мреже; 

 
• паралисана мрежа: делови опреме или софтвера имају квар што може онемогућити или 

успорити саобраћај; 
 

• неовлашћено коришћење: неовлашћени корисник се може повезати у мрежу и користити 
њене услуге; 
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• грешке у целовитости података: подаци се могу изгубити у путу или завршити код 
погрешног примаоца; може доћи до измене података током преноса. 

 
У Анексу Б је списак питања која треба имати на уму приликом ревизије телекомуникационих система. 
 
3.2. Ревизија система у развоју  
 
15. Задатак ревизора је да потврди да су лица која раде на развоју система у могућности да развију и 

одржавају информациони систем. Развој се оцењује у три области: 
 

• има неопходна контролна обележја; 
• податке обрађује потпуно и веродостојно; 
• испуњава законске захтеве; и  
• се развија у складу са утврђеним развојним методама.  

 
Циљ и обим ревизије  
 
16. Задатак ревизора је да потврди да су лица која раде на развоју система у могућности да развију и 

одржавају информациони систем. Развој се оцењује у три области: 
 

• методе и алатке које се користе у развоју – да ли су ефикасне и да ли су у складу са општим 
методама? 

• у којој мери процес развоја прати прихваћене стандарде? 
• да ли су у систему и његовом окружењу планиране неопходне контроле (што укључује све 

врсте контрола – опште контроле, примену, окружење, приступ, безбедност и 
континуираност). 

 
Развојни метод   
 
17. Процес развоја укључује: извођење студије изводљивости, дефинисање система, анализу, развој, 

тестирање, документовање и постизање оперативности система. Развој и одржавање система 
обично захтевају значајне ресурсе. Методологије развоја имају за циљ да крајњи производ 
испуњава планове, да је економичан и ефикасан, да обезбеђује веродостојност/целовитост 
података, омогућава ефикасну администрацију ресурса, и праћење интерних и екстерних прописа. 

 
18. Уколико не постоје стандардни развојни методи, или су они лошег квалитета, постоје следећи 

ризици: 
 

• систем неће испунити захтеве и очекивања корисника; 
• пословни циљеви неће бити остварени, или ће бити остварена одређена корист, али ће 

ресурси бити лоше употребљени; 
• систем се неће користити у првобитно планираној мери, или неће бити адекватно одржаван;  
• систем неће имати одговарајуће контроле; 
• контроле које недостају неће бити уочене; 
• развој захтева непотребне ресурсе, док рокови нису испуњени. 
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19. У ревизији система у развоју ревизор мора да:  
 

• испита компоненте система, његове циљеве и основне потребе корисника како би утврдио 
области у којима су потребне контроле; о томе треба разговарати са представницима 
корисника и са развојним тимом; 

• дефинише и утврди приоритете у ризицима како би одабрао одговарајуће контроле; 
• дефинише контроле које могу умањити ризике; 
• обавести развојни тим о контролама и пружи му савете; 
• током фаза развоја, обезбеди да се спроводе контроле, да се остварују циљеви организације, 

те да се испуњавају потребе корисника, као и да се користи одговарајући развојни метод; 
• учествује у састанку након спровођења система (или га сам организује).  

 
20. Задаци ревизора су: 
 

• да се упозна са постојећим инструкцијама и стандардима кроз постављање питања, 
посматрање и анализу документације; 

• да дефинише основне фазе које се користе у пројекту – оне могу варирати у зависности од 
величине пројекта; 

• оцени продуктивност и ефикасност постојећих метода; да ли развојни тим има јасну визију 
крајњег производа, као и начина на који ће је остварити; да ли систем испуњава захтеве 
корисника и циљеве организације; 

• да тестира развојне методе; да ли су оне у складу са методама и стандардима организације; 
• да оцени безбедносна обележја контрола и „трагове“ (доказе) за ревизију (audit trails); да ли су 

планирани у складу са принципима и стандардима контрола;  
• да пружи савете везане за развој и програмирање контрола;  
• да обезбеди да све релевантне стране испуњавају своје дужности; 
• да оцени да ли се примењују стандарди опште безбедности, ревизије и развоја.  

 
21. Ревизори треба да буду укључени у све важније развојне пројекте. Они треба да буду укључени у 

планирање пројекта као стручњаци за контроле, а могу бити и чланови тима који води пројекат 
или управног одбора. 

 
План пројекта  
 
22. Добар пројекат мора да има и добар план. Веома је тешко припремити план, односно водити 

пројекат који траје више од 12 месеци. Стога, нови развојни пројекат обично представља 
комбинацију неколико хронолошких распоређених или паралелни пројеката. 

 
23. Пројектни план треба да садржи: 
 

а) Увод  
• Опис тренутне ситуације. 

б) Задатак 
• Шта треба урадити? 
• Шта је крајњи резултат? 

в) Окружење 
• Какво је окружење у којем се систем користи? 
• Какво је окружење у којем се систем развија?  
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г) Обим 
• Шта ће бити урађено? 
• Шта неће бити урађено? 

д) Задатак и распоред 
• Фазе, задаци, зависност од… 
• Распоред и дужности.  

ђ) Организација и руководство  
• „Власник“ система.  
• Управљачки тим.  
• Руководилац пројекта и тим.  
• Стручњаци.  
• Извештаји о напретку, кад, шта, коме. 
• Критеријуми за прихватање и одговорност. 

е) Трошкови 
• Људи, телекомуникације, путовања, опрема, обука, остало. 

ж) Документација  
• Материјал за унос.  
• Припремљена документа.  

з) Методе за рад  
и) Публицитет (јавност) и остала питања 

 
Студија изводљивост и дефиниција пројекта  
 
24. Задатак ревизије у студији изводљивости укључује: 
 

• анализу припремљене документације и оцену њене адекватности и коришћења; 
• процену да ли су пословни захтеви стварни и важни; да ли су захтеви корисника добро 

дефинисани, оцену разлога за развој; 
• анализу исплативости (cost-benefit analysis); да ли се планирана корист може остварити и 

када; да ли је буџет реалан; 
• оцену адекватности предложеног решења (ефикасност, економичност, функционалност и 

техничка одрживост); 
• оцену пројектног плана (реалан, изводљив). 

 
25. Задатак ревизије у фази дефинисања укључује: 
 

• изучавање документа за дефинисање; 
• разговоре са пројектним тимом како би се потврдило да сви појединци који су укључени у нови 

систем учествују у фази дефинисања; 
• разговори са запосленима у одељењу, односно служби „власника“ пројекта,  са циљем да се 

утврди да ли су њихово мишљење и потребе узети у обзир; побринути се да су корисници 
укључени у довољној мери;  

• потврда да је руководство прихватило иницирање пројекта и обавезало се на трошкове;  
• анализа инпута, обраде, резултата, итд; дефинисање и оцена испуњавања потреба 

корисника;  
• оцена „трагова“ за ревизију, контрола и безбедносних обележја; 
• уколико решење долази од спољног продавца услуга, потврда да је довољан број добављача 

позван да достави предлоге, те да је позив за достављање понуда би довољно детаљан;  
• оцена пројектног плана за наредну фазу. 
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Набавка система  
 
26. Може да се односи на: 
 

• набавку софтверског пакета; 
• развој који обавља екстерна софтверска кућа на основу дефиниције организације; 
• комбинацију наведеног. 

 
27. Без обзира да ли се систем набавља интерно или екстерно, неопходно је спецификовати и 

усагласити захтеве везане за његову примену, што обично подразумева захтеве везане за: 
 

• функционалност и садржај; 
• ток рада и процесе; 
• прилагођавање постојећег окружења; 
• безбедност; 
• капацитете; 
• могућност вршења ревизије; 
• контроле; 
• конверзију (измену/адаптацију); 
• документацију; 
• обуку; 
• инсталацију; 
• уговор; 
• оперативност; 
• централизацију/децентрализацију; 
• будући развој. 

 
28. При избору софтверског пакета треба предузети следеће кораке: 
 

• дефинисати критеријуме за избор; 
• анализирати неколико могућих пакета; 
• припремити позив за прикупљање понуда; 
• оценити предложене пакете са аспекта корисника; 
• проверити искуство других организација које су користиле тај пакет; 
• проценити финансијску ситуацију и углед добављача; 
• оценити техничку погодност пакета; 
• оценити документацију; 
• проценити будућу подршку; 
• утврдити расположивост изворног кода; 
• оценити безбедност, могућност вршења ревизије и контроле; 
• извршити анализу исплативости; 
• одабрати пакет.  

 
29. Уговор о набавци софтвера треба да укључује: 
 

• предмет набавке, датум испоруке, цену, одговорна лица; 
• јасно дефинисане термине; 
• примену; 
• документацију; 
• обуку; 
• учешће добављача и његова одговорност приликом спровођења; 
• гаранције и њихово покриће; 
• процедуре за тестирање пре прихватања; 
• подршка након инсталације; 
• договор о одржавању; 
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• овлашћења купца везана за модификацију софтвера; 
• приступ изворном коду; 
• овлашћење за резервне копије; 
• изјаве о поверљивости; 
• провера ситуације са лиценцама да би се потврдило да је добављач овлашћен да продаје 

дати производ; 
• гаранција добављача да ће испунити задатке; 
• услови за пренос, односно поништавање уговора; 
• цене и принципи фактурисања; 
• плаћање и повезаност плаћања са фазама инсталације. 

 
30. Током фаза дефинисања и набавке ревизор треба да: 
 

• анализира извештај о студији изводљивости да би проверио разлоге за набавку, као и да ли је 
позив за достављање понуда заснован на дефиницијама; 

• анализира позив за достављање понуда како би се проверило да ли укључује све неопходне 
елементе; 

• провери да ли је избор добављача у складу са позивом за достављање понуда и предлогом; 
• анализира уговор пре потписивања како би се проверило да ли садржи све неопходне тачке; 

оцени да ли је закључен најбољи могући уговор; 
• побрине се да су проверени сви законски аспекти.  

 
Фаза развоја  
 
31. Задатак ревизије: 
 

• потврдити да су детаљни описи засновани на ранијим општим анализама; проверити да ли су 
евентуалне измене оцењене и да ли су донете одговарајуће одлуке; 

• оценити контроле везане за инпут, обраду и резултат; 
• разговарати са корисницима да би се утврдило да ли разумеју начин на који систем треба да 

функционише и да ли су учествовали у осмишљавању распореда (иконица) на екрану, 
задатака корисника и резултата;  

• оценити трагове за ревизију; 
• оценити исправност основних функција и калкулација; 
• проверити способност система да детектује грешке и коригује погрешне податке; 
• оценити квалитет и адекватност умножавања података ради чувања - бекапа (back-up), 

алтернативне могућности обраде и безбедносну структуру; 
• оценити извештаје о квалитету; 
• проверити да ли су све утврђене грешке исправљене. 

 
32. Тестирање се често сматра последњом фазом у развоју система. Након успешног тестирања, 

корисник/власник, управа за информационе технологије, служба за контролу квалитета и 
безбедност преузимају пројекат потписивањем. Задатак ревизије у овој фази укључује: 

 
• анализу плана за тестирање – шта покрива и да ли је адекватан; 
• оцена извештаја о грешкама установљеним кроз тестирање и потврда да су грешке 

исправљене; 
• провера да су извршени тестови везани за најважније периоде (крај месеца, крај године); 
• разговори са корисницима: да ли разумеју систем, да ли су упутства адекватна; 
• оцена функционалности система за умножавање података ради чувања – бекапа (back-up) и 

потврда да је тестиран; 
• оцена коначних докумената ради потврде шта покривају, да ли су веродостојни и исправни; 
• анализа резултата паралелно вршених тестова; 
• потврда функционалности безбедносних обележја (нпр. контрола приступа). 

 
„Рад уживо“ 
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33. Софтвер треба инсталирати и примењивати тек након успешног тестирања. Задатак ревизије у 

овој фази подразумева: 
 

• потврду да су систем прихватиле све стране; 
• анализу параметара система; 
• анализу документације везане за прелазак са једног на други системе и одговарајуће 

усаглашавање; 
• анализу провере конверзије података; 
• провера процедуре давања овлашћења за стављање софтвера у рад; 
• потврда да постоје методе за модификацију система и управљање верзијама софтвера. 

 
Одржавање система  
 
34. Треба да постоји јасна политика одржавања софтвера, која укључује: 
 

• документацију везану за захтеве за модификацију; 
• оцену садржаја модификације, ефекат, трошкове и корист; 
• овлашћења за прихватање; 
• тестирање и прихватање модификације; 
• документацију везану за модификације; 
• процедуре за „рад уживо“; 
• управљање верзијама софтвера. 

 
35. Интерна ревизија треба да: 
 

• оцени стандарде и инструкције за одржавање;  
• потврди да се одржавање врши у складу са стандардима; 
• оцени методе одржавања, те да ли су остварени захтеви контрола; 
• оцени обележја управљања верзијама софтвера и безбедносна обележја; 
• оцени како се дају овлашћења за модификације, како се утврђују и документују приоритети у 

модификацијама; 
• оцени адекватност тестирања модификације; 
• анализира трагове модификације за ревизију и провери да ли је документација ажурирана; 
• анализира извештавање руководства о модификацијама;  
• анализира задатке модификације; да ли постоје апликације које одузимају превише времена;  
• оцени давање овлашћења за приступ изворном коду код новог софтвера; 
• оцени методе за поправке у хитним случајевима. 

 
3.3. Ревизија апликација  
 
Циљеви и обим овог посла  
 
36. Задатак ревизора је да прегледа, анализира и оцени постојеће информационе система како би 

утврдио њихове добре стране и слабости, као и да ли садрже одговарајуће контроле. Контроле 
треба да обезбеде исправно функционисање одређене апликације, а нарочито: 

 
• контроле у прикупљању података; 
• контроле у уносу (Input); 
• контроле за заштиту података; 
• контроле везане за обраду података; 
• контроле везане за резултат, односно избацивање података (Output). 

 
37. Ниједна апликација не може функционисати независно од окружења. То значи да кад вршите 

ревизију одређене апликације морате узети у обзир и неке од следећих контрола: 
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• организационе и опште контроле; 
• логичке и физичке контроле приступа и контроле везане за окружење; 
• телекомуникационе контроле; 
• контроле базе података; 
• контроле везане за безбедност података; 
• контроле везане за континуираност операција; 
• контроле везане за управљање променама; 
• контроле везане за системски софтвер. 

 
Процес ревизије апликација   
 
38. Основни кораци у ревизији апликације су: 
 

• анализа архитектуре апликације; 
• утврђивање основних компоненти и тока информација кроз анализу документације и 

разговоре; 
• утврђивање слабости контрола у апликацији и оцена последица слабости контрола;  
• тестирање функционалности контрола и њихове ефикасности; 
• процена да ли су остварени циљеви контрола; 
• оцена ефикасности и делотворности апликације у оперативном смислу; да ли су циљеви који 

су утврђени приликом одобравања развоја апликације остварени;  
• извештавање о ревизијским налазима. 

 
Оцена архитектуре апликације  
 
39. Пре ревизије сваке апликације корисно је упоредити њену „архитектуру“ са архитектурама које су 

усвојене у другим деловима организације. Чак и веома добре апликације не могу функционисати 
адекватно у окружењу које је лоше вођено. Основна питања која треба размотрити су: 

 
Да ли је архитектура информационих технологија:   
 
• базирана на интернету (оn-line) vs. Batch processing? 
• централизована или децентрализована? 
• централна јединица/ периферна јединица / крајњи корисник / један рачунар? 
• телекомуникациони систем? 
• архитектура апликације?  
• Да ли је апликација копирана у различите канцеларије? 
• Да ли различите канцеларије имају различите верзије програма? 
• Постоји ли преклапање апликација или њихових процеса? 
• Архитектура информација?  
• Какав је информациони модел? 
• Централизована или децентрализована база података? 
• Постоје ли преклапања података? 
• Локација главног складиштења података? 
• Локација копија? 
• Стратегија везана за добављаче? 
• Сопствени развој? 
• Филозофија једног добављача? 
• Филозофија више добављача? 

 
Контроле апликације  
 
40. Контроле у апликацији представљају радње и структуре које утичу на прикупљање података, унос, 

обраду и избацивање података, а користе се са циљем да се обезбеди да су подаци: 
 

• комплетни; све трансакције које треба обрадити су обрађене у потпуности и само једном; 
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• веродостојни; 
• безбедни; само овлашћени корисници имају приступ подацима; 
• компатибилни; подаци су ажурирани и могу се поредити са сличним подацима из претходних 

периода; 
• релевантни; подаци имају смисла и одговарају контексту. 

 
Аутоматизоване контроле су програмиране у апликацији или се делимично чувају у базама 
података. Мануелне контроле везане за апликацију укључују упутства, рутинске операције и 
поделу дужности.  

 
41. У сваком компјутеризованом систему постоје опште контроле које обезбеђују исправну обраду и 

расположиве су за све апликације. Аутоматизоване опште контроле су кодиране (шифроване) у 
оперативном систему и другим системским софтверима (нпр. идентификација корисника, заштита 
меморије, провера интегритета (целовитости) техничких података, бекап (back-up), итд.). 
Мануелне опште контроле укључују на пример: упутства, рутинске операције, поделу дужности, 
итд. 

 
42. Опште контроле представљају основу на коју се надограђују контроле у апликацији. Недостатак 

одређених општих контрола некад може бити компензован уграђивањем одређених контрола у 
апликацију. На пример, идентификација корисника може се уградити у апликацију уколико није 
расположива у оквиру оперативног система.  

 
43. Још једно важно питање јесте локација контрола. Њихово постављање на права места у 

пословним процесима може значајно утицати на уштеду ресурса. Нека општа питања која треба 
узети у обзир су: 

 
• контроле везане за унос (Input) треба да буду постављене што ближе почетку пословног 

процеса; 
• контроле валидности уноса захтевају највише ресурса; 
• контроле везане за обраду треба да буду постављене на кључним местима обраде како би се 

обезбедило одговарајућа обрада целокупног материјала; 
• елементом усаглашавања резултата пореде се збирови пословног процеса на самом почетку 

са збировима на самом крају. 
 
Контроле апликације – унос (input ) 
 
44. Контроле у прикупљању података – најпре, неопходно је знати ко доставља податке (нпр. 

екстерна организација). Прикупљање података може бити аутоматизовано, на пример: 
 

• путем метода са машинским читањем (магнетна трака на кредитним картицама); 
• коришћење машина за мерење података (аутоматска скала). 

 
Приликом прикупљања података корисно је израчунати збирове контрола који касније треба да 
одговарају унетим подацима, обрађеним подацима и подацима који су избачени. Уобичајени 
збирови контрола су: број трансакција или образаца, збир најважнијих поља са подацима. Могући 
узроци грешака у прикупљању података су: 

 
• недостаје први образац са прикупљеним подацима; 
• недостаје група образаца; 
• недостаје последњи формулар са прикупљеним подацима.  

 
45. Контроле у уносу података – основни захтев код уноса података јесте да је достављач података 

признат и овлашћен да пружа информације. Лице које уноси податке треба да буде признато и 
овлашћено да обавља тај посао. Контроле које се односе на признавање и овлашћење укључују: 

 
• потписе; 
• контроле приступа; 
• личне лозинке; 
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• компјутерско препознавање; 
• обрасце за унос. 

 
46. Неке од уобичајених контрола у уносу података су: 
 

• континуирано нумерисање; 
• алфанумеричка верификација; 
• верфикација датума; 
• провере ограничења; 
• број контроле; 
• провере постојања; 
• провера валидности; 
• обавезни подаци; 
• упоредне провере; 
• немогућност дуплирања уноса; 
• унос два пута (концепт „четири ока“); 
• потврда кад су у питању веома мале или велике вредности;  
• поређење са вредностима које су у регистру; 
• провера ограничења. 

 
47. Заштита фајлова са подацима – обезбеђује заштиту фајлова, односно база података од 

неовлашћених или неисправних ажурирања. Овакве провере се врше током ажурирања података 
како би се потврдило да подаци нису модификовани од тренутка уноса. Друга могућност је да се 
шифрују фајлови, што захтева велике капацитете и поуздано управљање кључем. 

 
48. Контроле у обради података – обезбеђују да подаци буду обрађени како је и планирано. Важне 

контроле укључују: 
 

• поређење збирова контрола у различитим фазама програма; 
• провере да ли су испуњени захтеви везани за калкулације, на пример, да ли су доступни сви 

унети подаци; 
• верфикација исправности и валидности података креираних кроз апликацију; 
• упоредне калкулације тамо где се кључне информације израчунавају два пута коришћењем 

најмање два делимично различита извора података; 
• у апликацији крајњег корисника - важно је да сервер води рачуна о томе да су сви процеси 

корисника ауторизовани за обављање тражене услуге; 
• у апликацији крајњег корисника процес корисника може да прикупља сажете информације о 

обрађеним подацима; на крају дана, сажете информације корисника и сервера се пореде; 
• током ажурирања евидентира се измена података (датум, корисник, терминал, итд.). 

 
Контроле апликације – оутпут (output )  
 
49. Сврха контрола оутпута јесте да производ апликације има одговарајућу употребу и да је исправан. 

Оутпут може бити на папиру, микрофилму, екрану, у форми графичког приказа, на диску, итд, а 
треба да садржи: 

 
• јасно обележен ПОЧЕТАК; 
• критеријуме за избор на почетку; 
• време и место; 
• назив или идентификацију апликације; 
• назив оутпута; 
• назив организације и одељења; 
• јасне и логичне наслове колона; 
• хронолошки нумерисан оутпут, уколико је то потребно; 
• нумерисане странице; 
• списак лица којима се доставља; 
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• сажете информације о рачуну и друге информације на крају, а у последњем реду текста реч 
„КРАЈ“. 

 
Приступ оутпуту треба да буде ограничен само на оне који су одговорни за дистрибуцију оутпута. 
Целокупни дистрибуирани оутпут треба да буде евидентиран у дневнику оутпута. 
 
50. Контроле у креирању и конверзији података – кад се прихвати нова апликација, подаци це уносе 

мануелно или се конвертују из старог система. Неопходно је узети у обзир следеће контроле: 
 

• тестирање програма за креирање или конвертовање података; 
• провера конвертованих података; 
• програми за унос и конверзију морају имати одговарајуће контроле уноса; 
• усаглашавање контролних збирова; 
• паралелни рад старог и новог система; 
• програм за верификацију који проверава све податке, поље по поље; 
• корисник прихвата (потписује) конверзију. 

 
51. Документација везана за апликацију – мора да постоји техничка документација која ће омогућити 

даље одржавање, као и адекватна упутства за кориснике. Најважнија документа су: 
 

• упутства за кориснике; 
• спецификације система; 
• документација о процесима и калкулацијама; 
• документација о корисничком интерфејсу; 
• подаци и базе података; 
• опис програма и нивоа модула; 
• списак програма; 
• материјал за основно тестирање; 
• дневник (Log) модификација. 

 
Различите врсте апликација и ризици   
 
52. Информациони системи се у погледу обима и операција много разликују једни од других. 

Међутим, следећи списак представља могуће узроке грешака у таквим системима: 
 

• прикупљање података за унос;  
• верификација уноса; 
• пренос података; 
• одржавање база података, фајлова са трансакцијама и дневницима; 
• бекап података (Data back-up); 
• штампање трансакција и грешака; 
• корекција грешака и поновна обрада; 
• пријављивање конверзије на различитим медијима; 
• дистрибуција оутпута; 
• пренос апликације између теста и оперативног окружења; 
• калкулације; 
• модификације апликације; 
• интерфејс за друге апликације; 
• систем аутоматски генерише трансакције; 
• системска документација; 
• корисници сами развијају апликације.   
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4. РЕВИЗИЈЕ УСПЕШНОСТИ (ПЕРФОРМАНСИ) 
 
Уопштено  
 
1. Кроз ревизију успешности (перформанси), познатијом и као ревизија ефикасности („вредност за 

новац“ – value for money audit), ревизија операција (пословања) или ревизија руководства, 
утврђује се да ли се активности, програм или организација воде:  

 
а) економично: процена да ли се административне активности обављају у складу са добрим 

административним принципима и праксама, и политиком руководства; 
 

б) ефикасно: оцена коришћења људских, финансијских и других ресурса, укључујући и 
испитивање информационих система, мера успешности и структуре надзора, као и процедура 
које организација примењује за исправљање утврђених недостатка;  
 

в) делотворно (ефективно): оцена мере у којој активности доприносе остваривању циљева 
организације, као и стварног утицаја активности у односу на планирани утицај. 

 
2. Економичност се може дефинисати као набавка роба и услуга одговарајућег квалитета по 

најбољој могућој цени. Ревизор треба да испита ствари као што су спецификације роба и услуга, 
као и друге аспекте набавке као што су јавни позив за достављање понуда и уговори. 

 
3. Ефикасност се односи на коришћење роба и услуга на најефикаснији начин са циљем да се 

остваре потребни резултати. Ревизије ефикасности често укључују и поређења односа уложеног 
према резултату са другим сличним организација, уз коришћење бенчмаркинга (утврђених 
стандарда, репера), најбоље праксе, итд. 

  
4. Ефективност (делотворност) подразумева оцену мере у којој стварни резултати 

организације/активности испуњавају жељене циљеве и остварују планирани утицај.  
 
5. Одређене ревизије успешности (перформанси) неће нужно тражити закључке о сва три наведена 

аспекта (економичност, ефикасност и делотворност). Циљеви ревизије треба јасно да указују који 
од наведених аспеката ће се испитивати. При вршењу ревизије економичности или ефикасности, 
ревизор ипак мора да узме у обзир и делотворност активности која је предмет ревизије. Може се 
показати да је боље да субјект ревизије добру ствар ради лоше, него да лошу ствар ради добро. 
С друге стране, у ревизији делотворности ревизор треба да узме у обзир и аспекте економичности 
и ефикасности будући да резултати субјекта, активности, програма или операције који су предмет 
ревизије можда остварују жељени утицај, али питање је да ли су ресурси коришћени на 
економичан и ефикасан начин.  

 
6. Код испитивања делотворности обично је неопходно оценити резултате или утицај одређене 

активности. Сходно томе, иако приступ заснован на ревизији система може бити од користи (нпр. 
да се оцени како субјект ревизије мери и прати сопствени утицај), ревизор ће обично морати да 
прикупи довољно материјалних доказа везаних за резултате и утицај активности, програма или 
органа који је у питању. 

 
Планирање ревизије успешности (перформанси)   
Избор предмета ревизије  
 
7. Ревизија успешности (перформанси) може да обухвати низ тема и области, много више него 

финансијске ревизије и већина ревизија система. Кроз овакву ревизију могу се испитивати 
организација, програм, активност или појединачне операције, итд. Интерна ревизија стога мора 
пажљиво размотрити критеријуме које ће применити у избору предмета ревизије успешности 
(перформанси).  Низ тема и већа слобода у избору, заједно са различитом природом и већим 
могућностима за процену и интерпретацију у ревизији успешности (перформанси) указују да је 
веома често неопходно обавити детаљна прелиминарна испитивања пре него што се започне 
припрема плана ревизије успешности (перформанси). 
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8. Критеријуми за утврђивање приоритета међу задацима ревизије обично су концентрисани око 
доприноса који ће дати ревизија (вредности коју ревизија треба „дода“). Допринос ревизије, 
односно вредност коју она додаје, обично је већи уколико: 

 
• нпр. политика, организација, активност, програм или функција који су у питању нису били 

предмет независног ревизијског испитивања, односно оцене, у протеклих неколико година; 
или уколико дугорочни програм интерне ревизије систематски покрива дато 
поље/организацију; 

• уколико постоје значајни ризици везани за лоше финансијско управљање, успешност 
(перформансе) или остваривање вредности за новац; у наставку су примери фактора који 
могу указивати на велики ризик: 

o ради се о значајним финансијским или буџетским сумама, или су дате суме претрпеле 
значајне промене (нпр. нагли „раст“ или пад одређеног програма); 

o области које су традиционално ризичне (уговори о набавци, пројекти високе технологије, 
пројекти за заштиту животне средине, итд.); 

o нове или хитне активности; 
o сложена структура управљања, конфузија у погледу дужности и одговорности;  
o субјект је од потенцијалног или тренутног интереса за парламент или јавност; 
o закључци ревизије могу имати утицаја у припреми нових или ревидирању старих закона, 

или интерних процедура руководства, или се могу применити на остале, односно сличне 
активности владе. 

 
Планирање ревизије и прелиминарно испитивање  
 
9. Након што се утврди предмет ревизије, ревизор припрема план ревизије успешности 

(перформанси).  
 
10. Прелиминарно испитивање и план ревизије у великој мери се тичу дизајна (осмишљавања) 

ревизије успешности (перформанси) и често укључују следеће елементе: 
 

а) анализу контекста активности које су у питању, укључујући и циљеве, досадашњу успешност 
(перформансе) и регулативу; 

 
б) разумевање активности или организације која је предмет ревизије, укључујући и разумевање 

кључних система управљања и тока информација; 
 

в) документ о циљевима ревизије (шта је планирани резултат или утицај ревизије), као и кључна 
ревизијска питања на која треба одговорити да би се остварили циљеви ревизије. 

 
11. Кључни циљеви и питања ревизије су од велике важности у планирању и обављању ревизије 

успешности (перформанси). Циљеви ревизије су обично уско повезани са „мисијом“ ревизије (која 
се обично позива на побољшање ефикасности и исправности активности владе); с друге стране, 
кључна ревизијска питања обично су диктирана природом предмета ревизије и циљевима 
ревизије. 
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12. Постоје три врсте ревизијских питања: дескриптивна (шта је?), нормативна (шта треба да буде?), 
и питања узрок-последица. Како бисте добили одговоре на ова питања, треба да: 

 
а) утврдите неопходне ревизијске доказе, што подразумева оцену релевантности и поузданости свих 

расположивих података у организацији, као и да ли су ти подаци довољни (нпр. индикатори 
успешности); 

 
б) установите методе које ће се користити у прикупљању и анализирању ревизијских доказа. У 

ревизијама успешности (перформанси) ревизори се често сусрећу са проблемима у прикупљању 
и анализирању потребних ревизијских доказа; стога је обично пожељно да у фази планирања 
тестирате изводљивост предложених метода за прикупљање и анализу података; 

 
в) утврдите критеријуме ревизијског оцењивања, односно нормативне стандарде у односу на које се 

оцењују ревизијски докази. На пример, ревизор који испитује економичност здравствених услуга 
може да упореди економичност прављења  лекова у болници у односу на стандардне трошкове 
које је утврдило надлежно министарство. Критеријуми оцене треба да буду јасни и проверени где 
год је то могуће, те засновани на валидним изворима као што су на пример: 

• прописи или званична политика, односно остали усвојени циљеви и стандарди; 
• прихваћена теорија и пракса организације и руководства; 
• индустријски или други релевантни стандарди. 

 
13. У утврђивању предмета ревизије, кључних питања и ревизијских критеријума, битно је исправно и 

пажљиво дефинисати све основне концепте, што важи за све концептуалне и оперативне 
дефиниције. 

 
14. Планирање је често кључни елемент добре ревизије успешности (перформанси). Пажљиво 

планирање обично омогућава јефтинију и бржу ревизију, односно ревизију чији ће извештај бити 
делотворнији. Често је корисно урадити детаљно прелиминарно испитивање пре него што се 
доносе коначна одлука о томе да ли треба наставити са ревизијом. 

 
Методологија ревизије успешности (перформанси)  
 
15. Специфична природа ревизија успешности (перформанси) захтева пажљив избор методологија 

које ће се примењивати у испитивању променљивих које су предмет ревизије. Ревизор треба да 
води рачуна о томе колико су методе и технике које се користе у прикупљању и анализи података: 

 
• валидне – тј. да ли мере оно што је и планирано; и 
• поуздане – тј. да ли су налази консистентни и након што је мерење поновљено неколико пута 

у истој популацији података. 
 
16. У ревизијама успешности (перформанси) може се користити низ различитих метода и техника као 

што су анкете, разговори, експерименти на лицу места, „пре и после“ испитивања, анализа 
секундарних података, бенчмаркинг (поређење у односу на утврђене репере, стандарде), итд.  

 
Рад на терену  
 
17. Прикупљање података може бити једнократно или може укључити стално мерење. Подаци се 

могу прикупљати на основу физичких доказа, докумената, разговора, или на други начин, у 
зависности од циљева ревизије. Често је неопходно прикупити и квалитативне и квантитативне 
податке. Подаци које треба прикупити треба да буду образложени и оправдани у смислу довољне 
количине, валидности, поузданости, релевантности и смисла. 

 
18. Резултати рада на терену и анализа заједно са документацијом везаном за планирање ревизије 

треба да буду документовани и архивирани са одговарајућим референцама тако да шефови 
ревизијских тимова могу извршити преглед обављеног посла и потврдити изведене закључке. 

 
Технике  
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19. У ревизијама успешности (перформанси) може се користити низ различитих метода и техника. У 
наставку је кратак преглед најчешће коришћених метода и техника за прикупљање и анализу 
података. 

 
Технике прикупљања података  
Испитивање списа  
 
20. Документи представљају врло ефикасан начин прикупљања података, те је тако испитивање 

списа обично основа великог броја ревизија успешности (перформанси). Списи садрже низ 
различитих врста доказа као што су одлуке руководилаца, евиденција предмета везаних за 
програме корисника, евиденција програма владе, итд. Битно је да установите природу, локацију и 
расположивост списа на самом почетку ревизије успешности (перформанси) тако да њихово 
испитивање можете да обавите на економичан начин. 

 
Ревизијско узорковање  
 
21. Ревизијско узорковање се у ревизијама успешности (перформанси) често користи за прикупљање 

доказа. Чак и када су конкретни циљеви узорковања различити, основни принципи овог метода су 
исти. 

 
Анкете  
 
22. Анкета представља систематско прикупљање података из дефинисане популације, обично кроз 

разговоре или упитнике који се поделе групи која представља узорак елемената дате популације. 
Анкете се користе за прикупљање детаљних и конкретних података везаних за групу људи или 
организација. Нарочито су корисне када је неопходно квантификовати податке везане за 
одређено питање, односно тему, прикупљене од великог броја појединаца. 

 
„Ход кроз систем“ ревизије  
 
23. Представљају вероватно најефикаснији ревизијски метод. Ревизор надгледа и физички прати 

целу процедуру. На пример, при ревизији процедуре набавке, ревизор учествује у припреми јавног 
позива за подношење понуда, а затим прати поступање са понудама, припрему уговора о 
набавци, испоруку робе, плаћање и уносе у рачуноводствени систем. Предност оваквог метода 
јесте у томе што ревизор заправо може да види све фазе и утврди оне тачке у којима могу бити 
потребне контроле које ће побољшати рад процедуре.   
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Компаративна анализа / поређење са реперима, стандардима (Benchmarking) 
 
24. Бенчмаркинг представља поређење метода, процеса, процедура, производа и услуга одређене 

организације са другим организацијама које су дуже време признате у истој категорији пословања. 
Бенчмаркинг се може користити: 

 
• да подстакне ревидирање циљева везаних за кључне процедуре, праксе и системе; 
• за разраду критеријума и проналажење потенцијално бољих начина рада; 
• ради појачавања кредибилитета ревизијских препорука. 

 
„Пре и после“ испитивања  
 
25. У „пре и после“ испитивању ситуација пре него што је отпочео одређени програм пореди се са 

ситуацијом након његовог спровођења. Једноставан пример оваквог испитивања је ситуација у 
којој се један скуп мера примењује на циљане групе (људе, ресурсе, итд.) пре него што су 
укључени у одређени програм, а други скуп мера се примењује на исте циљане групе након што 
су оне довољно дуго учествовале у програму. Утицај се процењује на основу поређења два скупа 
мера. 

 
Још неколико важних ствари  
 
Критеријуми оцењивања  
 
26. У финансијским ревизијама, трансакције које су предмет испитивања ревизор обично оцењује као 

„тачне“ или „нетачне“, „законите“ или „незаконите“, итд. Овакви критеријуми оцењивања које 
ревизор користи у извођењу коначних закључака на крају ревизије су обично затворени и унапред 
дефинисани, на пример прописима које је установио субјект ревизије. Међутим, код ревизија 
успешности (перформанси), избор ревизијских критеријума је обично отворенији, а избор прави 
сам ревизор. Тако се у ревизији успешности (перформанси) општи концепт „економичности“, 
„ефикасности“ и „делотворности“ мора интерпретирати у односу на субјект ревизије, па се према 
томе крајњи одабрани критеријуми  разликују од ревизије до ревизије. 

 
Природа ревизијских доказа  
 
27. Док је већина доказа у ревизијама система и финансијским ревизијама обично дефинитивна 

(„да/не“, „у реду/погрешно“), у ревизијама успешности (перформанси) то је много ређи случај. У 
ревизијама успешности (перформанси) докази су такви да чешће  убеђују/указују („указује на 
закључак да је …“). Ревизор пажљиво мора одабрати одговарајуће ревизијске методологије 
помоћу којих ће добити доказе који су јако убедљиви (и искористити предност свих могућности за 
добијање дефинитивних доказа). Ревизор често може тражити различите врсте података из 
различитих извора, користећи различите методологије: ако сви докази указују на исти закључак, 
ревизијски извештај ће бити убедљивији. 

 
28. Кад радите у областима у којима ћете добити доказе који „указују“ пре него дефинитивне доказе, 

често је корисно да унапред разговарате са представницима организације о природи доказа који 
се могу добити, као и о начину на које их ревизор може анализирати и интерпретирати. Оваквим 
приступом умањићете ризик од неслагања између ревизора и руководства организације у 
каснијим фазама, а можете убрзати и процес подношења извештаја. Ако ништа друго, ревизор ће 
тако идентификовати области око којих касније може доћи до потенцијалних неслагања, те ће 
тако моћи да планира прикупљање других неопходних доказа како би превазишао те несугласице. 
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5. ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ  
 
Увод  
 
1. У интерној ревизији, финансијска ревизија је обично ограничена на оцену финансијских система у 

организацији. Примарни интерес интерних ревизора нису рачуноводствени извештаји и бројке као 
такви, већ контроле које обезбеђују квалитет и веродостојност рачуноводствених података и 
финансијских извештаја. 

 
2. Циљ овог дела приручника је да пружи неке основне информације о рачуноводственој пракси и 

концептима. 
 
Добра рачуноводствена пракса  
 
3. Добра рачуноводствена пракса не само да доприноси припреми и представљању квалитетних 

рачуноводствених и финансијских података, већ и припреми квалитетних података везаних за 
управљање, што заузврат руководству обезбеђује добру основу за доношење одлука, а самим 
тим и добро финансијско управљање. 

 
4. Постоје четири важна елемента која обезбеђују добру рачуноводствену праксу у организацији, а 

то су: 
 

• основа рачуноводства; 
• рачуноводствени принципи методи; 
• финансијски извештаји; 
• интерне контроле и интерна ревизија. 

 
Рачуноводствена основа  
 
5. Односи се на рачуноводствене принципе који утврђују тачку у извршавању трансакције, односно 

одређеног догађаја, у којој се у рачуноводственим књигама евидентирају ефекти те трансакције, 
односно догађаја. 

 
Рачуноводствени принципи и методе  
 
6. Утврђују начин на који ће се ефекти трансакција и догађаја евидентирати у финансијским 

извештајима. Два основна принципа су:  
 

а) начело сталности пословања (going concern): сматра се да ће организација наставити да 
функционише у догледној будућности; претпоставка је да организација не планира, нити мора 
да покрене поступак ликвидације, нити да значајно смањи обим пословања/операција; 

 
б) конзистентност: рачуноводствени принципи и методе су консистентни из једног 

рачуноводственог периода у други, са изузетком оправданих измена чији материјални ефекти 
треба да буду квантификовани у напоменама уз финансијске извештаје. 

 
Избор рачуноводствене политике у организацији треба да се базира на следећа три принципа: 

 
• обазривост/опрез –трансакције организације могу да буду неизвесне; овај принцип 

представља реалну оцену чињеница са циљем да се избегне ризик од преношења садашњих 
неизвесности на будућност што може бити погубно за средства и резултате организације; 

 
• суштина изнад форме: трансакције и други догађаји у животу једне организације треба да 

буду образложени, представљени у односу на своју суштину и финансијски реално, а не само 
да задовољавају прописану форму; 
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• материјалност: финансијски извештаји треба да представе све операције које су довољно 
значајне (материјалне) да утичу на оцену и доношење одлука, као и све податке неопходне да 
ови извештаји буду јасни и свеобухватни.  

 
Остали рачуноводствени принципи и методе тичу се поступања са трансакцијама или конкретним 
догађајима, као што су рачуни прихода и расхода, трансакције у страној валути, итд. Одређене 
организације у јавном сектору обављају и комерцијалне активности што захтева усвајање 
посебних рачуноводствених политика. 

 
Финансијски извештаји  
 
7. По правилу, циљ финансијског извештаја организације јесте да корисницима извештаја пружи 

податке о финансијској ситуацији, успешности (перформансама) и развоју организације.  
 
8. Финансијски извештаји у јавном сектору обезбеђују одговорност тако што: 
 

• корисницима предочавају да ли су буџет и активности те фискалне године вођени у складу са 
прописима; 

• корисницима помажу да боље схвате природу, величину и обим активности јавног сектора, 
као и његовог финансијског стања; 

• корисницима помажу да схвате и процене како јавни сектор финансира своје активности; 
• корисницима помажу да разумеју и оцене ефекте активности јавног сектора; 
• корисницима помажу да утврде да ли је јавни сектор остварио своје циљеве, као и да утврде 

трошкове активности; 
• корисницима пружају податке о квантитативним аспектима извршења буџета. 

 
9. У кориснике финансијских извештаја спадају: 
 

• политичари, у законодавној или извршној власти;  
• грађани; 
• запослени у организацијама које припремају финансијске извештаје; 
• екстерни пословни партнери као што су повериоци, добављачи и купци; 
• економисти, аналитичари и посебне интересне групе; 
• медији.  

 
10. Финансијски извештаји укључују: 
 

• рачуне прихода и расхода, или рачуни потраживања и обавеза; тамо где је то могуће, 
укључују анализу прихода по изворима, расхода по програмима или активностима, и анализу 
коришћења различитих врста апропријација и флуктуације резерви; 

• биланс стања, укључујући активу, обавезе и резерве; 
• ток готовине (cash flow), који документује изворе и коришћење средстава; 
• напомене уз финансијски извештај које укључују опис рачуноводствених принципа и метода 

који се користе, као и све податке који кориснику омогућавају да схвати финансијске извештаје 
и формира одређено мишљење; 

• остала образложења по потреби, која могу укључити индикаторе успешности. 
 
11. Финансијски извештаји морају јасно навести валуту и јединице изражавања (хиљаде, милионе, 

итд.) у којима су припремани, завршни датум рачуна, и рачуноводствени период. Корисно је 
уколико се у финансијским извештајима представе подаци за два сукцесивна периода, уз два 
датума завршетка, што олакшава поређење података и мерење финансијске ситуације у односу 
на успешност (перформансе) организације која подноси извештај. 

 
12. У квалитете финансијских извештаја спадају: 
 

• разумљив: подаци морају бити разумљиви да би се користили; финансијски извештаји владе 
треба да представљају податке на јасан и једноставан начин; треба избегавати сувишне детаље и 
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претерано сложен формат извештаја, док графичке приказе и дијаграме треба користити где год је 
то могуће; образложење (наративни део) не само да треба да буде прецизно, већ и јасно и 
представљено једноставним, а не техничким језиком.  

 
• релевантан: подаци су релевантни уколико корисницима помажу у обављању активности; они који 

припремају финансијске извештаје у јавном сектору приликом одлучивања о томе шта је 
релевантно за извештај, треба да узму у обзир активности и податке који су потребни 
корисницима; на пример, уколико подаци нису достављени благовремено, онда они можда нису 
релевантни; извештаји треба да покрију целокупну природу и обим финансијских активности које 
се представљају;  

 
• поуздан: поуздани подаци верно представљају оно што је наведено у извештају; тачни су уз 

толеранцију прихватљиве грешке, представљени непристрасно, свеобухватни и проверљиви; 
поузданост не подразумева нужно и прецизност или апсолутну сигурност; на пример, финансијски 
извештаји владе могу укључити и процене дуга које нису апсолутно тачне, али постоји велика 
вероватноћа. 

 
• материјалан (значајан): подаци су од материјалне важности и може се разумно очекивати да ће 

утицати на активности корисника; одређена ставка може бити од материјалног значаја због своје 
величине или природе; материјалност представља питање процене;  

 
• благовремен: финансијски извештаји владе треба да буду објављени убрзо након периода који 

покривају како би корисницима помогли у обављању активности; сама благовременост не чини 
податке корисним, али уколико прође доста времена од догађаја представљених у извештају, 
употребна вредност података се смањује; благовремена, али реална процена може бити 
кориснија од прецизних података уколико су потребни месеци да се припреме тачне цифре;  

 
• консистентан: да би финансијски извештај био разумљив, подаци треба да буду базирани колико 

год је то могуће на истој рачуноводственој основи; корисницима финансијских извештаја, односно 
низа извештаја, (као и влади), конзистентност омогућава да са лакоћом и сигурношћу прелазе са 
једног извештаја на други; уколико су рачуноводствене основе и презентација различити у два 
сукцесивна рачуноводствена периода будући да је, на пример, усвојена боља рачуноводствена 
политика или стандард, онда ову чињеницу, као и ефекте које промена рачуноводствене политике 
може имати на финансијски извештај, треба нагласити и објаснити; 

 
• могућност поређења: корисници могу да уоче сличности и разлике у подацима између две или 

више владиних организација у одређеном временском периоду, или временом у оквиру исте 
организације.  

 
Улога интерне ревизије  
 
13. Финансијска ревизија је важна јер обезбеђује тачно и благовремено финансијско евидентирање 

свих догађаја, операција и чињеница, који су се догодили у једној организацији, као и њихово 
одговарајуће организовање и сумирање, што пружа основу за доношење одлука.   

 
14. У финансијским ревизијама, интерна ревизија се примарно бави адекватношћу система који је у 

основи припреме финансијских извештаја. Интерни ревизор мора да има на уму да он није 
одговоран за тачност финансијских података, већ да је то одговорност руководства. Поред тога, 
интерни ревизор није одговоран за детаљну ревизију финансијског рачуноводства, већ само у 
мери у којој може оценити одређене интерне контроле.  

 
15. Интерна ревизија међутим може допринети процесу дефинисања и оцене рачуноводствених 

пракси. На пример: 
 

• дефинисање добре рачуноводствене праксе: подразумева коментаре на рачуноводствену праксу 
коју је усвојила организација; коментаре на рачуноводствене принципе и методе, као и на 
садржај и форму финансијских извештаја; 

• анализа примене добре рачуноводствене праксе: интерна ревизија овде даје мишљење о 
финансијским извештајима и квалитету рачуноводствене праксе у организацији.   
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16. Интерна ревизија може да: 
 

• пружи објективну оцену поузданости финансијских података; 
• оцени систем рачуноводствених контрола и предложи препоруке за његово побољшање и 

јачање; 
• оцени управљање и дистрибуцију финансијских ресурса. 

 
Етапе финансијске ревизије  
 
17. Као и у свакој другој ревизији, први корак представља прикупљање иницијалних података. Битно 

је да имате на уму да сви подаци буду: 
 

• тачни; 
• корисни; 
• довољни, али не претерано обимни;  
• најскорији и ажурирани; 
• релевантни и важни; 
• разумљиви; и  
• да трошкови прикупљања, сумирања и презентовања не буду већи од саме користи тих 

података.  
 
18. Обично су корисни следећи документи: 
 

• документи везани за финансијске извештаје из последњег рачуноводственог периода, 
извештаји о извршењу буџета и друге процене расхода;     

• документи везани за финансијско рачуноводство из последње две или три фискалне године, 
извештаји о извршењу буџета и друге процене расхода; 

• оперативни планови и планови стратешких активности организације;  
• контни оквир буџетске институције, који је одобрио руководилац организације; 
• рачуноводствена методологија, опис процедура, правилници и упутства за организацију 

буџета;  
• прописи везани за финансијску и рачуноводствену службу, детаљан списак запослених; 
• прописи Министарства финансија који се тичу организације; 
• сви релевантни налози, уредбе, итд., институције из последње две/три године.  

 
19. Финансијско рачуноводство намењено је екстерним корисницима, а крајњи производ је 

финансијски извештај. Финансијско рачуноводство је строго регулисано различитим прописима. 
Управљачко рачуноводство намењено је руководству и запосленима у организацији; обично није 
регулисано и организација сама може утврдити и одобрити одређене методологије, форме, 
периодичност, итд. У вези са овом врстом података. Због тога је важно да се у иницијалној фази 
ревизије утврди да ли је управљачко рачуноводство интерно регулисано, и ако је то случај, да се 
прикупе копије релевантних докумената и извештаја. Будући да извештаји финансијског и 
управљачког рачуноводства треба да буду припремљени на основу одређених извора података, 
битно је потврдити конзистентност ова два извештаја. 

 
Ревизијске процедуре  
  
20. За велики број финансијских ревизија карактеристични су аналитички прегледи и потврде. 

Аналитички прегледи подразумевају поређење података из анализираног периода са сличним 
подацима из ранијих периода; поређење података са плановима и прогнозама; или поређење 
сличних елемената у другим деловима организације.  Потврда представља процес којим се 
утврђује да ли је целокупна књиговодствена евиденција заснована на примарним документима.  

 
21. Користе се уз уобичајене технике сваке ревизије: 
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• посматрање – визуелно посматрање финансијских активности, рачуноводствених процедура и 
одређених фаза процеса који се обавља; 

• разговори и питања – разговори са руководством и запосленима; могу се обавити усмено или 
у писаној форми;  

• испитивања – испитивања докумената, различитих калкулација и поновних калкулација 
представљених у финансијским извештајима, рачуноводственој евиденцији, итд. 

 
22. Након прикупљања и оцене свих података, ревизор мора да процени да ли рачуноводствени 

систем: 
 

• функционише ефикасно; 
• функционише у складу са утврђеном рачуноводственом политиком; и  
• пружа податке потребне за доношење одговарајућих одлука. 
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Анекс A 
 
Нека од питања која треба узети у обзир у ревизији информационих система  
 
1. Политика безбедности информација  
 
Кад вршите ревизију ове политике, треба да оцените следећа питања и то углавном кроз разговоре за 
запосленима и руководством, те кроз посматрање уобичајених операција: 
 

• Да ли постоји политика и/или принципи везани за безбедност информација? 
• Да ли је политика ажурирана? 
• Да ли је прихваћена од стране руководства?  
• Да ли су политика и њене измене објављене? Да ли је су запослени упознати са њом? 
• Да ли су методе рада у складу са том политиком? 
• Какве су процедуре које обезбеђују поштовање политике? 
• Постоје ли детаљна упутства везана за безбедност? 

 
2. Бекап (Back-up  - умножавање) и чување података and Storage  
 
Бекап података подразумева копирање података у други медијум, односно систем са циљем да се 
омогући повраћај изгубљених оригиналних података. Приликом ревизије бекапа и чувања података 
треба одговорити на следећа питања: 
 

• Да ли су бекап и методе чувања података засноване на политици безбедности информација? 
• Постоје ли писана упутства и да ли се она користе? 
• Да ли је урађен бекап правих верзија, из правих фајлова? 
• Постоји ли дневник бекапа? 
• Како се подаци чувају у ванредним ситуацијама? 
• Да ли је тестирана могућност повраћаја података, и колико је успешна? 
• Може ли медијум за бекап да задржи податке довољно дуго?  

 
3. Коришћење података    
 
Контрола коришћења података организацији омогућава искључиво овлашћени приступ подацима и 
систему. Да бисте то верификовали, потражите одговоре на следећа питања: 
 

• Постоје ли јасно дефинисане одговорности везане за податке, у писаној форми? Да ли сви 
подаци имају „власника“?  

• Постоје ли јединствени принципи на основу којих се управља ресурсима везаним за податке? 
• Да ли је утврђено ко одобрава приступ подацима и системима? 
• Ко у пракси води рачуна о овлашћењима корисника? 
• Како се врши контрола и надзор над овлашћењима? 
• Да ли је коришћење регистровано? 
• Како се документују и разјашњавају проблеми? 
• Да ли се овлашћења ажурирају кад се промене дужности корисника? 
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4. Физичка безбедност  
 
Физичку безбедност треба оцењивати приликом ревизије информационе безбедности. Потребно је 
разјаснити следећа питања: 
 

• Да ли је јасно дефинисано ко је одговоран за физичку безбедност просторија и опреме? 
• Да ли је одговорност за безбедност одвојена од других дужности? 
• Да ли се лице задужено за безбедност слаже са политиком? 
• Да ли запослени разумеју потребе, захтеве и примену физичке безбедности? 
• Постоје ли писана упутства, да ли су она позната запосленима и ко их одржава? 
• Да ли су запослени обучени? 
• Да ли је контрола приступа адекватно регулисана? 
• Да ли је заштита од пожара у реду? 
• Како се врши контрола и надзор физичке безбедности? 

 
5. Класификација и коришћење података   
 
Сви подаци у истој класи безбедности третирају се на сличан начин. 
 

• Да ли су подаци класификовани на основу њихове осетљивости? 
• Постоје ли писана упутства за класификацију података? 
• Да ли се користе у пракси? 
• Да ли је утврђено ко је одговоран за класификацију података и како се она врши? 
• Постоје ли упутства за сваку класу података? 
• Како се чува поверљиви материјал трећих лица? 
• Да ли је изјава о поверљивости део уговора о раду? 

 
6. Задаци везани за развој система, операције и кориснике  
 
Јасно дефинисање и подела дужности и одговорности међу одељењима, операцијама и корисницима 
своде ризик од лошег рада на минимум.  
 

• Постоје ли јасне дефиниције одговорности и овлашћења корисника, лица која раде на развоју 
система и операција? Да ли организација-корисник има главну одговорност за податке? 

• Да ли за сваку апликацију постоји одговорно лице – „власник“ у организацији-кориснику? 
• Да ли је развој одвојен од постојећег оперативног окружења? 
• Да ли су утврђени механизми тестирања и прихватања? 
• Да ли су утврђена овлашћења везана за операције и повраћај података у ванредним 

ситуацијама? 
• Да ли је лицима која раде на развоју система забрањен приступ постојећим апликацијама? 

 
7. Контрола услужних програма  
 
Услужни програми су део системског софтвера. Они су обично веома моћни, а могу бити и 
злоупотребљени, на пример за модификовање података, а да се то не открије у дневнику измена. 
Алатке за надзор телекомуникација могу такође бити веома корисне за идентификовање проблема, 
мада се оне могу користити и за откривање лозинки корисника те их треба строго контролисати. 

• Постоје ли писана упутства везана за коришћење услужних програма? 
• Да ли је коришћење ограничено само на оне којима је заиста потребно? 
• Како се врши контрола и надзор над коришћењем? 
• Постоји ли дневник за евиденцију коришћења ради евентуалне касније истраге? 

 
8. Ревизија безбедности техничких података 
 
Представља најтежи део ревизије, нарочито за ревизоре који нису стручњаци за информационе 
технологије. С друге стране, то је веома ефикасан начин да се докаже да постоје слабости везане за 
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безбедност. Уколико мислите да нисте у стању да сами обављате ове послове, затражите помоћ 
ваших информатичара, односно спољну помоћ. 
 
Основни циљ је да се схвате техничке компоненте информационих система у организацији. Ако 
желите да обавите ревизију могућих слабости у структури оперативног система, онда је заиста 
потребно да тај систем добро разумете.  
 
Водите рачуна да радите у окружењу у којем не можете проузроковати никакву штету, на пример у 
окружењу у којем се врше тестови. Међутим, водите рачуна о томе да то окружење по својим 
основним обележјима буде слично постојећем оперативном окружењу.  
 
9. Ревизијско тестирање апликације  
 
Може се обавити коришћењем апликације (само у окружењу у којем се врше тестови). Будући да 
не користите постојећи систем, не можете проузроковати никакву стварну штету без обзира шта 
радите. Покушајте да извршите бар следећих неколико врста тестова: 
 

• контроле уноса: покушајте да унесете различите погрешне и немогуће вредности и 
посматрајте шта се дешава; 

• контроле у обради: креирајте свој мали тест предмет, обрадите га и оцените резултате; 
покушајте да тестирате што више обележја везаних за кључне контроле; 

• ограничен приступ: покушајте да пробијете ограничења везана за контролу приступа. 
 
10. Хакерисање (Hacking) 
 
Један од најефикаснијих начина ревизије информационе безбедности јесте да пробате да упаднете у 
систем. Побрините се да руководство зна шта радите! 
 
Уобичајене методе су да покушате да погодите лозинке или да искористите неке карактеристике 
оперативног система да бисте заобишли контроле. Постоје и друге алатке које можете користити ако 
умете.  
 



 

 181 

Анекс Б 
 
Нека од питања која треба узети у обзир приликом ревизије телекомуникација 
 
1. Административне контроле 
 

• Какви су задаци мреже и упутства везана за контроле? 
• Ко је одговоран за осмишљавање метода за рад? 
• Ко одлучује о развојним принципима? 
• Да ли су телекомуникационе контроле раздвојене? 

 
Документација везана за телекомуникациону мрежу 
 

• Анализа списка рачунара, терминала, локалних (LAN) мрежа, прекидача, каблова, мостова, 
итд., и анализа документације о мреже. 

• Како је документована физичка и логичка мрежа? 
• Постоје ли стандарди о томе шта може бити повезано на мрежу? 

 
Овлашћења корисника 
 

• Ко је одговоран за овлашћења за логички приступ? 
• Ко је одговоран за овлашћења за физички приступ? 
• Могу ли екстерна лица (нпр. добављач) имати приступ мрежи? 
 

Ко врши надзор дневника мреже? 
Ко контролише захтеве за пренос фајлова и ко доноси те одлуке? 
 
2. Физичка безбедност  
 
Да ли су телекомуникациона опрема и софтвер на сигурном? 
 

• Ко има приступ? 
• Заштита од пожара и поплава? 

 
Шта је урађено да се спречи прислушкивање? 
 

• Да ли су каблови сакривени? 
• Да ли су линије и прекидачи обележени шифрама које не знају екстерна лица? 
• Да ли су важни каблови адекватно заштићени? 
• Постоји ли редован надзор са циљем да се идентификује неовлашћено повезивање? 

 
Да ли је ограничен приступ алаткама за надзор и тестирање? 
 
3. Логичка заштита/Контрола приступа  
 
Логичке заштите користе се ради ограничавања захтева за услугама и контактима који долазе кроз 
мрежу. Ограничење се може базирати на: 
 

• групама прихваћених „партнера“ (опреме или корисника); 
• групама прихваћених метода приступа; 
• групама прихваћених захтева за услугама; 
• прихваћеним периодом за услуге; 
• специјализованим безбедносним проверама.  

 
Ревизор треба да оцени следеће:  
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а) Да ли је приступ мрежи контролисан кроз корисничка имена и лозинке, или на неки други 
начин? 

• Да ли се увек тражи корисничко име и лозинка? 
• Да ли корисници схватају важност безбедних лозинки? 
• Да ли се лозинке записују? 
• Да ли се корисничко име „закључава“ након неколико неисправних лозинки? 
• Како и колико често се мењају лозинке? 
• Постоји ли аутоматско искључивање кад веза није активна? 
• Да ли различите групе корисника имају различито време приступа? 
• Да ли важе иницијалне системске лозинке (default passwords)? 

 
б) Постоји ли аутоматска контрола за пренос исправних података и аутоматску ре-трансмисију, 

као и контрола комплетности испоруке? 
• Како се врше провере ради утврђивања грешака у телекомуникационом софтверу и 

хардверу? 
• Проверите да ли порука садржи адекватне информације за препознавање (датум, време, 

извор). 
• Проверите да ли програм има дневник. 
• Да ли је могуће вршити аутоматски надзор дневника контрола? 
• Како руководство контролише телекомуникационе активности? 
• Шта се ради са грешкама и како се оне исправљају? 

 
в) Како се обезбеђује да подаци који се преносе стижу до правог примаоца? 

• Да ли систем може да шаље делове поруке кроз различите руте (како би се спречило 
копирање поруке)? 

• Да ли се осетљиви материјал шифрује? 
• Како су заштићене телефонске линије? 
• Да ли се користе лозинке? 
• Да ли је телефонски број за директну линију другачији од осталих у фирми? 

 
4. Континуитет  
 
Континуитет је од виталне важности за телекомуникације. Мора да постоји добро документован и 
тестиран план за одржавање континуитета, који може бити део општег плана за рад у ванредним 
ситуацијама или план који је специјално припремљен за телекомуникације. 
 

• Да ли су идентификоване могуће области прекида и да ли су укључене у план? 
• Да ли су кључне линије дуплиране из скупа осталих важних линија? 
• Да ли општи план за одржавање континуитета укључује обављање послова без 

телекомуникационих услуга? 
• Да ли је бекап тестиран? 
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5. Трошкови  
 
Треба вршити надзор над трошковима развоја и коришћења. Испитајте да ли су развој и коришћење 
телекомуникација прескупи у односу на обим посла и предности које ће се добити од 
телекомуникационих система. 
 

• Да ли су укључени сви трошкови и да ли је размотрена употреба приликом доношења 
релевантних одлука? 

• Да ли би евентуално кашњење у спровођењу проузроковало додатне трошкове, односно 
умањило приходе? 

• Да ли телекомуникациони систем подржава пословање и да ли је једноставан за коришћење? 
• Колико брзо ће набављена технологија постати застарела? 
• Да ли су контроле исплативе? 
• Да ли су фактуре добављача јасне и довољно детаљне? 
• Постоји ли контрола којом се обезбеђује тачност фактура? 
• Колико коштају поправке и одржавање? 

 


