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ЗАКЉУЧАК РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА 
„ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА И КОНТРОЛА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА“ 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је, на основу Закона о 
ревизији јавног сектора Републике Српске, а у складу са ISSAI оквиром за ревизију 
јавног сектора, провела ревизију учинка „Интерна ревизија и контрола у јавним 
предузећима“.  

Сврха ове ревизије учинка је да испита ефикасност система интерних финансијских 
контрола у јавним предузећима и допринос интерне ревизије у остварењу резултата 
јавних предузећа. 

Овом ревизијом учинка обухваћена су велика и средња јавна предузећа, републичког 
и локалног карактера. Ревизија је испитивања обавила на узорку јавних предузећа, 
којег су чинили: Поште Српске а.д. Бања Лука, Жељезнице Републике Српске а.д. 
Добој, Путеви Републике Српске д.о.о. Бања Лука, Шуме Српске а.д. Соколац, 
Мјешовити холдинг Електропривреда Републике Српске а.д. Требиње, Зависно 
предузеће Електро Добој а.д. Добој, Завод за уџбенике и наставна средства а.д. 
Источно Ново Сарајево, Водовод а.д. Бања Лука и Комуналац а.д. Бијељина, те у 
Централној јединици за хармонизацију финансијског управљања, контроле и  
интерне ревизије. Ревизија обухвата временски период од четири године, у периоду 
од 2018. до 2021. године.  

Резултати ревизије су приказани у овом Извјештају.  

Проведена ревизија је показала да јавна предузећа нису у потпуности успоставила 
ефикасан и ефективан систем интерних финансијских контрола. Организација и 
начин функционисања интерне ревизије не доприноси у довољној мјери остваривању 
циљева јавних предузећа. 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је, у складу са 
одредбама Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске, доставила Нацрт 
извјештаја институцијама обухваћеним овом ревизијом.  

На Нацрт извјештаја примједбе је доставио Мјешовити холдинг Електропривреда 
Републике Српске матично предузеће а.д. Требиње. Примједбе су дјелимично 
прихваћене и у складу са тим извршене су корекције у коначном Извјештају.  

Коначан извјештај се доставља свим институцијама којим се, у складу са Законом о 
ревизији јавног сектора Републике Српске, овакав извјештај треба упутити.  

Извјештај је доступан јавности путем интернет странице Главне службе за ревизију 
јавног сектора Републике Српске, www.gsr-rs.org. Извјештај садржи препоруке 
упућене Влади Републике Српске, Министарству финансија и јавним предузећима. 
Имплементацијом ових препорука могуће је унаприједити систем интерних 
финансијских контрола јавних предузећа.  

Главни ревизор је донио Одлуку да се проведе ова ревизија учинка. Ревизију је 
провео ревизорски тим у саставу мр Бојан Драгишић, вођа ревизорског тима и др 
Дијана Кременовић, члан ревизорског тима.            

Главни ревизор 

Јово Радукић, с.р. 
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ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА 

РС Република Српска 

Влада РС Влада Републике Српске 

ЦЈХ 
Централна јединица за хармонизацију финансијског управљања, 
контроле и интерне ревизије  

ЈС Јавни сектор 

ЈП  Јавно предузеће  

СИФК Систем интерних финансијских контрола 

МСППИР Међународни стандарди професионалне праксе интерне ревизије 

Стратегија 
Стратегија развоја система интерних финансијских контрола у 
јавном сектору Републике Српске за период 2021-2025. године 

ЗоСИФК 
Закон о систему интерних финансисјких контрола у јавном 
сектору Републике Српске 

ЗоЈП Закон о јавним предузећима 

PIFC Public Internal Financial Control 

ИР Интерна ревизија 

ФУК Финансијско управљање и контрола 

ОИР Одјељење за интерну ревизију 

ОР Одбор за ревизију 

ПОУК Програм обезбјеђења и унапређења квалитета   

КМ Конвертибилна марка 
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ПРЕДГОВОР 

Према ISSAI оквиру ревизије, ревизија јавног сектора подразумијева три врсте 
ревизије: ревизију финансијских извјештаја, ревизију усклађености и ревизију учинка.1 

Ревизије учинка које проводе врховне ревизорске институције су независна, 
објективна и поуздана испитивања владе, владиних и других институција јавног 
сектора, односно програма, активности и процеса у надлежности владе и владиних 
институција у погледу економичности, ефикасности и ефективности. Принципи 
економичности, ефикасности и ефективности могу се дефинисати на сљедећи начин:2  

 Принцип економичности подразумијева свођење трошкова ресурса на најмању 
могућу мјеру. Коришћени ресурси требају бити на располагању правовремено, 
у одговарајућој количини и уз одговарајући квалитет те по најбољој цијени.  

 Принцип ефикасности подразумијева најбоље могуће искоришћавање 
расположивих ресурса. Везан је за однос коришћених ресурса и излазних 
вриједности остварених у погледу количине, квалитета и рокова.  

 Принцип ефективности односи се на испуњавања постављених циљева и 
постизање предвиђених резултата.  

Поред термина ревизија учинка, у теорији и пракси ревизије појављују се и други 
термини, као ревизија успјеха/успјешности, ревизија економичности, ефикасности и 
ефективности (ревизија 3Е) и ревизија вриједности за новац. Поменути термини у 
ревизијској терминологији суштински имају исто значење. 

У основи, ревизијом учинка даје се одговор на сљедећа питања: 

 Да ли се раде прави послови; 

 Да ли се послови раде на прави начин. 

Ревизија ефективности даје одговор на питање да ли се раде прави послови, а 
ревизија економичности и ефикасности да ли се послови раде на прави начин. 

Мандат ревизије учинка по правилу је регулисан законом који третира ревизију јавног 
сектора. Правни основ за провођење ревизије учинка садржан је у одредбама Закона 
о ревизији јавног сектора Републике Српске.  У одредбама Закона о ревизији јавног 
сектора Републике Српске регулисано је да је Главна служба за ревизију јавног 
сектора Републике Српске обавезна да врши: 

 Финансијску ревизију; 

 Ревизију учинка; 

 Друге специфичне ревизије.  

У дијелу који се односи на ревизију учинка Закон о ревизији јавног сектора Републике 
Српске регулише сљедеће: 

                                                

1 ISSAI 100 параграф 22 
2 ISSAI 300 параграф 11 

„Основни циљ ревизије учинка је промоција економичности, 

ефикасности и ефективности. Она такође доприноси одговорности и 

транспарентности.“   ISSAI 300 
 

ISSAI 300 
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Главна служба за ревизију, у складу са овим законом и стандардима ревизије за јавни 
сектор, спроводи ревизију учинка, а на основу надлежности из члана 13. овог закона.  

Ревизија учинка је активност Главне службе за ревизију која подразумијева 
испитивање активности, програма и пројеката у надлежности Владе Републике 
Српске и институција јавног сектора у погледу економичности, ефикасности и 
ефективности.  

Резултате ревизије учинка Главна служба за ревизију презентује посредством 
коначног извјештаја о спроведеној ревизији учинка.  

Влада и ревидиране институције обавезни су да у року од 60 дана од дана пријема 
коначног извјештаја о спроведеној ревизији учинка сачине акциони план за 
спровођење препорука ревизије учинка и да га доставе Главној служби за ревизију и 
надлежном скупштинском одбору ради праћења спровођења датих препорука.“ 

Одредбе закона које се односе на планирање и приступ ревизији, имплементацију 
ревизије, овлашћења за прикупљање података и информација и извјештавање о 
ревизији, примјењују се како на финансијску ревизију тако и на ревизију учинка. 

Институције јавног сектора (Влада Републике Српске, министарства, владине 
агенције, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе и други) у 
извршавању основних функција утврђених законима и другим прописима ангажују 
расположиве ресурсе (персоналне, материјалне, финансијске и друге).  

Институције јавног сектора које извршавају повјерене им функције имају јавну 
одговорност за свој рад према Народној скупштини Републике Српске и јавности 
уопште. Јавна одговорност подразумијева да Народна скупштина Републике Српске 
и јавност имају право и потребу да буду информисани о раду институција јавног 
сектора. Народна скупштина Републике Српске, порески обвезници и јавност 
испољавају интересовање да ли су ресурси које су институције јавног сектора 
ангажовале обављајући основне функције, укључујући и буџетска средства, 
коришћени уз уважавање принципа економичности, ефикасности и ефективности. На 
овај захтјев Народне скупштине Републике Српске и јавности одговор не може у 
потпуности дати финансијска ревизија, те је у циљу испуњавања захтјева Народне 
скупштине Републике Српске и јавности, потребна ревизија учинка. Ова ревизија ће 
независно и професионално утврдити да ли се институције јавног сектора приликом 
извршавања основних функција придржавају принципа економичности, ефикасности 
и ефективности. 

Извјештаји ревизије учинка, као основни производ ревизијског процеса, су добра 
основа за промјeне у организацији, начину функционисања и управљању ресурсима, 
затим квалитетнијим и кориснички орјентисаним услугама, као и за подизање јавне 
одговорности на виши ниво. Извјештаји ревизије учинка су и у функцији промовисања 
доброг управљања и јавности рада институција јавног сектора.  

Управљање јавним сектором подразумијева и унапређење ефикасности и 
ефективности рада јавних институција. Ревизију учинка треба посматрати као 
институционални инструмент управљања јавним сектором. У условима када 
располажемо оскудним ресурсима и када је евидентан јаз између расположивих 
ресурса и потреба, а посебно у условима реформи у многим сегментима и 
структурама јавног сектора, ревизија учинка посебно добија на значају. 
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РЕЗИМЕ  

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је, на основу Закона о 
ревизији јавног сектора Републике Српске, а у складу са ISSAI стандардима ревизије, 
провела ревизију учинка „Интерна ревизија и контрола у јавним предузећима“. 

Циљ ове ревизије учинка је да испита ефикасност успостављеног система интерних 
финансијских контрола у јавним предузећима, односно допринос интерне ревизије у 
остварењу резултата јавног предузећа. 

Резиме налаза, закључака и препорука ове ревизије дати су у наставку.  

Налази, засновани на релевантним, поузданим и довољним ревизијским доказима, 
показују да: 

 Изостанак планског приступа и неблаговремено отпочињање активности 
допринијели су кашњењу у успостављању финансијског управљања и контроле у 
јавним предузећима; 

 Организацију одјељења интерне ревизије у јавним предузећима су карактерисале 
изражене разлике у унутрашњој организацији, организационом позиционирању, 
планираном и ангажованом броју интерних ревизора; 

 Одбори за ревизију у јавним предузећима нису у потпуности извршавали обавезе 
из њихове надлежности а које су прописане законима и професионалним 
стандардима; 

 Активности на планирању у јавним предузећима и одјељењима интерне ревизије 
су биле неусклађене и некоординисане. Студија ризика се не израђује 
благовремено и временски није усклађена са израдом других планских аката у 
јавним предузећима. Кашњење у изради студије ризика утиче и на кашњење 
израде стратешких и годишњих планова интерне ревизије и провођење планова 
интерне ревизије;  

 Ангажмани интерне ревизије у јавним предузећима су углавном финансијска 
ревизија и ревизија усклађености, у подручјима рачуноводства, финансија, 
финансијског извјештавања и подручјима која су уско повезана са финансијама и 
рачуноводством; 

 Око 60% проведених ревизијских ангажмана није било могуће повезати са 
конкретним пословним циљевима јавних предузећа. Није било могуће направити 
везу између планираних ревизијских ангажмана и идентификованих ризика. 
Конкретан допринос ревизијских ангажмана остваривању постављених циљева и 
планираних задатака јавних предузећа се нису могла исказати квантитативно или 
квалитативно и документовати релевантном документацијом;  

 Одјељења интерне ревизије нису успоставила поуздане евиденције о проведеним 
ревизијским ангажманима, резултатима тих ангажмана укључујући и евиденције о 
датим и провјереним препорукама и провођењу препорука; 

 Најчешћи начин провјере провођења препорука је био поновно провођење 
ревизије (61%), односно прикупљање информација од ревидираних 
организационих јединица (33%) уз или без додатног документовања које указује да 
ли је препорука проведена. Наведени начини су мање поуздани начини провјере 
провођења препорука, односно нижег нивоа увјеравања. Најпоузданији начин 
провјере провођења препорука  - накнадни преглед  користио се најмање (6%); 

 Одјељења интерне ревизије нису израдила Програм обезбјеђења и унапређења 
квалитета интерне ревизије као основу за провођење интерних и екстерних 
вредновања интерне ревизије; 

 Постоји неусаглашеност између извјештаја и изјава достављених Централној 
јединици за хармонизацију финансијског управљања, контроле  и  интерне 
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ревизије од стране јавних предузећа, због чега је упитна поузданост достављених 
податка и информација. Ове извјештаје карактерисала је обимност, 
несистематизованост и непоузданост података, те као такви нису били 
оријентисани на учинак. Годишње извјештаје је достављало 12% од укупног броја 
јавних предузећа; 

 Централна јединица за хармонизацију финансијског управљања и контроле и 
интерне ревизије је у складу са расположивим ресурсима проводила активности 
које су се односиле на систем интерних финансијских контрола а које су се у мањој 
мјери односиле на јавна предузећа. 

На основу налаза ревизије учинка утврђени су закључци.  

Основни закључак ове ревизије учинка је да јавна предузећа нису у потпуности 
успоставила ефикасан и ефективан систем интерних финансијских контрола. 
Организација и начин функционисања интерне ревизије не доприноси у довољној 
мјери остваривању циљева јавних предузећа. 

У складу са основним закључком утврђени су и појединачни закључци:  

 Јавна предузећа се налазе у различитим фазама успостављања финансијског 
управљања и контроле, које као компонента система интерних финансијских 
контрола у јавним предузећима није успостављено. Успостављање финансијског 
управљања и контроле у јавним предузећима нема карактер системске и 
организоване активности. 

 Постојећа законска рјешења и њихова примјена не обезбјеђују уједначеност 
функције интерне ревизије у јавним предузећима, као ни њену усклађеност са 
захтјевима Међународних стандарда професионалне праксе интерне ревизије; 

 Одбори за ревизију успостављени су у складу са Законом о јавним предузећима; 
Они не функционишу на начин да у довољној мјери обезбјеђују извршавање улога, 
надлежности и одговорности из правне и професионалне регулативе и нису у 
функцији развоја система интерних финансијских контрола; 

 Функција интерне ревизије је организована без потребних претпоставки и 
одговарајућих ресурса за њен успјешан рад у јавним предузећима; 

 Ангажмани интерне ревизије по свом дизајну, планирању и провођењу не могу у 
довољној мјери  бити у функцији испуњавања мисије интерне ревизије и 
остваривању пословних циљева јавних предузећа;   

 У јавним предузећима није успостављен ефективан систем обезбјеђења и 
унапређења квалитета интерне ревизије, систем мјерења успјешности интерне 
ревизије и њеног доприноса јавном предузећу; 

 Извјештавање о функционисању и развоју система интерних финансијских 
контрола у јавним предузећима не обезбјеђује довољне и поуздане информације 
за предузимање мјера и активности на организовању ефикасног и ефективног 
система интерних финансијских контрола; 

 Централна јединица за хармонизацију финансијског управљања, контроле  и  
интерне ревизије је имала значајне активности које се односе на систем интерних 
финансијских контрола које су у мањој мјери биле фокусиране на јавна предузећа 
и потребе јавних предузећа. 

На основу налаза и закључака, заснованих на релевантним, поузданим и довољним 
ревизијским доказима, креиране су препоруке ревизије. Препоруке су упућене Влади 
Републике Српске, односно Министарству финансија и јавним предузећима. 

Влада Републике Српске, односно Министарство финансија надлежно је за 
координацију успостављања и развоја система интерних финансијских контрола у 
јавним предузећима путем Централне јединице за хармонизацију финансијског 
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управљања, контроле  и  интерне ревизије. У циљу обезбјеђења претпоставки за 
ефикасан и ефективан систем интерних финансијских контрола, потребно је да Влада 
Републике Српске: 

 Анализира и на основу резултата анализе прeиспита и усклади законодавни оквир 
како би се на тај начин обезбиједило јединствено организовање и функционисање 
интерне ревизије у јавним предузећима; 

 Анализира улогу Централне јединице за хармонизацију финансијског управљања, 
контроле и интерне ревизије и осигура услове за њен активнији ангажман у развоју 
система интерних финансијских контрола у јавним предузећима. 

У циљу успостављања и развоја ефикасног и ефективног система интерних 
финансијских контрола у јавним предузећима, потребно је да јавна предузећа: 

 Обезбиједе потребне услове и на системски и организован начин  проводе 
активности на успостављању и развоју финансијског управљања и контроле; 

 Ускладе интерну регулативу која се односи на интерну ревизију ради обезбјеђења 
претпоставки за ефикасан и ефективан рад Одјељења интерне ревизије; 

 Ускладе интерну регулативу која се односи на одборе за ревизију и да се 
примјеном регулативе обезбиједи ефикасан и ефективан рад у функцији развоја 
система интерних финансијских контрола; 

 Ангажмане интерне ревизије планирају и проводе у складу са захтјевима 
професионалних стандарда како би били у функцији остваривања постављених 
циљева и планираних задатака јавних предузећа; 

 Успоставе систем обезбјеђења и унапређења квалитета интерне ревизије и 
проводе евалуацију активности интерне ревизије; 

 Путем годишњих извјештаја обезбиједе потребне информације органима јавних 
предузећа, а јавна предузећа Централној јединици за хармонизацију финансијског 
управљања, контроле и интерне ревизије. 
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1. УВОД 

1.1. Позадина и мотиви ревизије 

Влада РС, у циљу ефикаснијег управљања државним капиталом са посебном 
пажњом прати пословање ЈП. Пословање ЈП је добило значајан простор и у експозеу 
предсједника Владе РС приликом обраћања Народној Скупштини Републике Српске, 
гдје је истакнута потреба и опредијељеност за реформу ЈП са циљем остваривања 
адекватне добити. У Програму економских реформи за период 2021-2023. године, 
Влада РС је предвидила формирање Централне јединице за финансијски надзор ЈП, 
која би требало да се формира при кабинету предсједника Владе РС. Када је ријеч о 
побољшању пословања ЈП акценат је стављен на унапређење управљачке 
компоненте кроз провођење активности корпоративног управљања и мониторинга 
пословних активности.  

Програмом економских реформи Републике Српске за период 2022-2024. године, као 
најважнији задатак Владе РС истиче се реформа ЈП, при чему се наглашава да сва 
ЈП у РС треба да изађу са планом реорганизације, базираним на корпоративним 
принципима. Колики је значај реформе ЈП говори и чињеница да ће се у сарадњи са 
техничком мисијом Међународног монетарног фонда, спровести независна ревизија 
пословања ЈП, након чега ће се дефинисати јасни кораци у реформи ЈП с циљем 
повећања транспарентности и одговорности у њиховом раду.3 

Према подацима Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге у РС 
је регистровано укупно 198 ЈП која у 2021. години:  

 Запошљавају више од 26 хиљада радника; 
 Располажу имовином од скоро 13 милијарди КМ и  
 У 2021. години су остварила приход од око 2,2 милијарде КМ. 

Табела 1 - ЈП у РС (имовина, приход и запослени) 

 

Извор: Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге 

У сврху побољшања СИФК, Влада РС је усвојила Стратегију развоја система 
интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске за период 2021 
- 2025. године. Ова Стратегија представља наставак опредјељења Владе РС за даље 
јачање предуслова за законски усклађено, ефикасно, ефективно, транспарентно и 
одговорно управљање јавним финансијама, у складу са Принципима јавне интерне 
контроле Европске комисије. Стратегијом управљања јавним финансијама Републике 
Српске за период 2021–2025. године предвиђено је успостављање Централне 
јединице за финансијски надзор јавних предузећа, чиме ће се омогућити стварање 
оквира за праћење пословања ЈП. Истим документом, Влада РС је као важне циљеве 
истакла и имплементацију ФУК-а и јачање улоге ИР у ЈС. 

Значај СИФК налази се и у међународним обавезама БиХ, а самим тим и РС. На 
основу члана 90. Споразума о стабилизацији и придруживању Босне и Херцеговине 
са Европском унијом, СИФК представља једну од области за усклађивање правне 

                                                

3 Програм економских реформи Републике Српске за период 2021-2023. године 

Јавна

 предузећа 

Пословна имовина 

(КМ)

Укупан приход 

(КМ)

Број 

запослених

198 12.741.794.106 2.227.053.059 26.456
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стечевине у Поглављу 32: Финансијске контроле у процесу приступних преговора. 
Ова област је нашла мјесто и у Извјештају о Босни и Херцеговини за 2021. годину 
Европске комисије, гдје је истакнуто да Eвропска Унија прoмoвишe рeфoрму 
нaциoнaлних систeмa зa упрaвљaњe кaкo би сe пoвeћaлa мeнaџeрскa oдгoвoрнoст и 
дoбрo финaнсиjскo упрaвљaње. Оцијењено је да се „Бoснa и Хeрцeгoвинa у oвoj 
oблaсти нaлaзи у рaнoj фaзи. Пoстигнут je oдрeђeни нaпрeдaк у испуњaвaњу 
прoшлoгoдишњих прeпoрукa, пoсeбнo у изрaди и усвajaњу стрaтeгиja зa jaвну интeрну 
финaнсиjску кoнтрoлу у свим eнтитeтимa. Свe цeнтрaлнe хaрмoнизaциjскe jeдиницe 
трeбa дa нaстaвe jaчaњe свojих кaпaцитeтa и дa прaтe eфикaснoст функциja 
унутрaшњe кoнтрoлe у jaвнoм сeктoру, пoсвeћуjући пoсeбну пaжњу упрaвљaњу 
ризицимa и функциjи интeрнe рeвизиje“. 

Значај СИФК препознат је и у Стандардима корпоративног управљања. У сврху 
обезбјеђења основа за ефикасну примјену принципа управљања акционарским 
друштвима, Стандардима корпоративног управљања детаљније се утврђују 
механизми функционисања и заштите интереса у међусобним односима различитих 
носилаца интереса у акционарском друштву, те се између осталог, у циљу смањења 
финансијских и других ризика, Стандардом 20 дефинише улога ИР и ОР, а 
Стандардом 22 интерна контрола.  

Ревизија учинка (Извјештај објављен 2017. године) „Организација и функционисање 
интерне ревизије у јавном сектору Републике Српске“, која није обухватила ЈП, је 
закључила да нису испуњени потребни услови за развој и функционисање ИР, и да 
није успостављена системски и организовано. Организација и начин функционисања 
ИР не омогућавају испуњавање утврђене мисије и улоге ИР, те да је њена додатна 
вриједност у ЈС у многоме ограничена.  

У извјештају ревизије учинка на тему „Плaнирaњe и извjeштaвaњe у jaвним 
прeдузeћимa“ (објављен 2021. године) ревизија је, између осталог, у својим налазима 
констатовала да испитивањем ангажмана интерне ревизије ЈП у контексту процеса 
планирања и извјештавања ревизија се увјерила да  је ИР у појединим ЈП процесе 
планирања и извјештавања идентификовала као високоризичне, али да и поред  
видљивих недостатка ових процеса никада није испитивала и анализирала њихову 
ефикасност. 

Ревизија је такође указала на значај „унапређења интерних контрола у извршавању 
пословних планова“. У препорукама ЈП ревизија указује да је потребно постојеће 
капацитете ИР и контроле кроз стратешко и годишње планирање усмјеравати на 
ревизију успјешности планирања и извјештавања и повезаних пословних процеса, 
како би се путем интерних механизама унапређивала ефикасност. 

Анализа активности ИР које дају највећу додану вриједност предузећу 
идентификовала је следеће активности: 4 

 Осигурање адекватности и учинковитости система интерних контрола 86% 

 Препоруке за унапређење пословања 55% 

 Пружање увјеравања о процесима управљања ризицима у предузећу 53% 

 Пружање увјеравања о регулаторној усклађености 50% 

                                                

4 Анкета Common Body of Knowledge, 2015. године на тему: „Које активности ИР дају највећу 
додану вриједност?“ 
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 Давање информација и савјета руководству 40% 

 Утврђивање нових ризика 37% 

 Осигурање управљачких процеса у предузећу 37% 

 Истраживање или спрјечавање случајева преваре 29% 

 Давање информација и савјета ОР 28%. 

Kључни фактори успјеха који утичу на учинковитост ИР, односно на способност 
стварања додане вриједности су: 

 Положај ОИР у погледу независности и линија извјештавања; 
 Обим и квалитет надзора ИР те подршка ОР и ЦЈХ; 
 Разумијевање улоге ИР од стране руководства и њене потенцијалне 

вриједности за руководство; 
 До ког нивоа интерни ревизори разумију оно чиме се субјект ревизије бави; 
 Способност ревизора који су задужени за конкретни ангажман; 
 Квалитета проведене ревизије; 
 Колико учинковито интерни ревизори износе резултате ревизије и препоруке 

за даље дјеловање;  
 Ниво задовољства клијента услугама ИР.5 

Бројни су разлози и мотиви за провођење ове ревизије учинка, полазећи од 
материјалне значајности вриједности имовине, вриједности остварених прихода и 
броја запослених којима управљају велика и средња ЈП, па до значаја који ЈП имају 
за функционисање друштвене заједнице, привредног и јавног сектора, као и 
квалитета услуга који се пружају грађанима. 

1.2. Предмет ревизије и ревизијска питања 

На основу предстудијског испитивања идентификовано је да постоји изражен ризик 
од нефункционалности СИФК у ЈП.  

Резултати предстудијског испитивања показали су да ЈП нису постигла значајније 
резултате у процесу успоставе ФУК-а, као и на постојећим ангажманима ИР. Стога је 
ревизија у главној студији испитивала функционисање СИФК у ЈП (приступ усмјерен 
на систем).  

Основни циљ ове ревизије је да се испита ефикасност СИФК у ЈП и допринос ИР и 
контроле у остварењу резултата ЈП, те да се на основу проведене ревизије понуде 
препоруке чије провођење би утицало на ефикасност и ефективност СИФК у ЈП. 

Основно ревизијско питање: 

Да ли постојећи начин организовања и функционисања СИФК доприноси 
остваривању мисије и пословних циљева у ЈП? 

У циљу давања одговора на главно ревизијско питање, ревизија је тражила одговоре 
на сљедећа ревизијска питања: 

Ревизијско питање 1: 

Да ли су обезбијеђене основне претпоставке за функционисање СИФК у ЈП? 

                                                

5 PEMPAL, IACOP, Водич за интерну ревизију – Исказивање и мјерење додане вриједности, 
2019. године 
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Ревизијско питање 2:  

Да ли функционисање ИР доприноси остварењу циљева у ЈП?  

Ревизијско питање 3:  

Да ли је успостављен систем обезбјеђења и унапређења квалитета функције ИР у 
ЈП?  

1.3. Дизајн и методолошки оквир ревизије 

Као резултат предстудијског испитивања, ревизија је идентификовала оптималан 
обим ревизије, најзначајнија ограничења, критеријуме ревизије, изворе и методе 
прикупљања података, те начин анализе и вредновања података.     

1.3.1. Обим и ограничења ревизије 

Ова ревизија је током главне студије испитивала СИФК у ЈП, фокусирањем на: 
организацију и ресурсе ЈП и процес успостављања ФУК-а, организацију и ресурсе ИР, 
управљање ИР и процесом ИР, резултате рада ИР и њихов допринос остварењу 
мисије и циљева ЈП.  

Ревизија је опште податке о ФУК-у и ИР, укључујући и ОР, у предстудијском 
испитивању путем упитника прикупљала од 30 великих и средњих ЈП, републичког и 
локалног новоа, како би се стекла слика организације и функционисања СИФК-a у ЈП 
и на основу тога планирала провођење главне студије.  У главној студији ревизија је 
обухватила активности ЈП на успостављању и развоју СИФК-а, а посебно 
функционисања ОИР на узорку од девет ЈП. 

Ревизорски узорак ЈП чине: 

1. Поште Српске a.д.Бања Лука; 
2. Жељезнице Републике Српске а.д. Добој; 
3. Путеви Републике Српске д.о.о.  Бања Лука; 
4. Шуме Републике Српске а.д. Соколац; 
5. Мјешовити Холдинг Електропривреда Републике Српске матично предузеће 

а.д. Требиње;  
6. Електро Добој а.д. Добој; 
7. Завод за уџбенике и наставна средства а.д. Источно Ново Сарајево; 
8. Водовод а.д. Бања Лука; 
9. Комуналац а.д. Бијељина. 

Узорак ЈП који је обухваћен овом ревизијом учинка одређен је на основу критеријума 
као што су: 

 Заступљеност ЈП у различитим областима и дјелатностима пословања 
(управљачи инфраструктуре, ЈП која користе природне и јавне ресурсе, ЈП чија 
је дјелатност углавном дистрибуција услуга); 

 Вриједност пословне имовине којом управљају; 
 Вриједност укупних прихода који генеришу; 
 Број запослених у ЈП и 
 Регионални распоред ЈП.  

Поред општих критеријума, ревизија је користила и посебне критеријуме који се 
односе на СИФК у ЈП, као што су: 

 Ниво успостављености ФУК у ЈП; 
 Начин праћења и процјене ФУК-а; 
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 Организација и начин функционисања ОИР у ЈП; 
 Начин праћења функционисања и успјешности ИР; 
 Однос броја систематизованих и ангажованих извршилаца у ОИР у ЈП; 
 Однос броја планираних и проведених ревизија; 
 Однос броја датих, провјерених и проведених препорука; 
 Начин провјере препорука и 
 Начин ангажмана ОР у вези разматрања докумената ФУК-а и ИР. 

Како се види из Табеле 2, ЈП из узорка управљају са 53% пословне имовине свих 
великих и средњих ЈП у РС, генеришу 53% од укупно реализованог прихода и 
запошљавају 52% радника.  

Табела 2 – Материјалност узорка у главној студији 

Узорак за главну 
студију 

Пословна 
имовина 

Укупан  
приход 

Број 
 запослених 

       6.150.059.172       1.078.084.842               10.920  
    

укупно  
велика и средња 

предузећа 
11.693.999.866 2.028.128.251 20.986 

% од укупно 53% 53% 52% 

Извор: Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге РС 

Имајући у виду значај пословања ЈП за ширу друштвену и пословну заједницу, 
мишљење ревизије је да налази и закључци ревизије базирани на одабраном узорку 
одражавају укупно стање у РС, те да ће дате препоруке бити генерално примјењиве 
на сва ЈП.  

Ревизија је испитивала активности у периоду од 4 године, и то од 2018-2021. године. 
Ревизија је обухватила активности ЈП и других надлежних институција у овој области 
и у текућој 2022. години за она питања за које је то било примјерено. 

С обзиром да је током предстудије утврђено да је успостављање ФУК-а углавном у 
почетној фази, ревизија се фокусирала на узроке кашњења у успостављању, а  није 
се бавила испитивањем резултата и ефикасности ФУК-а. 

Улога ЦЈХ je посматрана са аспекта предлагача подзаконских аката који су обавеза 
по ЗоСИФК, као и са аспекта надзора над примјеном правне и професионалне 
регулативе, планирања и провођења едукација и извјештавања Владе РС о развоју 
СИФК у ЈП . 

1.3.2.  Извори ревизијских доказа 

Непосредни извори података у овој ревизији су:  

 Законска регулатива (ЗоСИФК, ЗоЈП те подзаконска акта која произилазе из 
наведених закона); 

 Стратешко развојни документи и политике (Стратегија развоја система 
интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске 2021-
2025. године, Стратегија управљања јавним финансијама Републике Српске 
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за период 2021–2025. године, стратешки планови ЈП, Програм економских 
реформи Републике Српске за период 2018-2020. године); 

 Професионална регулатива (Међународни оквир професионалне праксе 
интерне ревизије, Стандарди корпоративног управљања, Стандарди интерне 
контроле); 

 Интерна правна акта ЈП (статути ЈП, правилници о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста, пословници о раду ОР, повеље ИР); 

 Методолошки акти и упутства (ПОУК, Оперативна упутства о раду интерне 
ревизије, Приручници за рад ИР, Водич за имплементацију - Проведбене 
смјернице, становишта Института интерних ревизора); 

 Остала документа битна за СИФК (годишњи оперативни планови пословања 
ЈП, извјештаји о пословању ЈП, записници са сједница ОР, закључци и 
препоруке ОР, планови успостављања ФУК, регистри ризика ЈП, полугодишњи 
и годишњи извјештаји о провођењу планираних активности о успостављању и 
развоју ФУК-а, процјене адекватности и ефективности ФУК-а, сoфтвeрскa 
aпликaциja зa упрaвљaњe ризицимa и извjeштaвaњe o ФУК-у (PIFC 
aпликaциja), стратешки и годишњи планови ОИР, студије ризика ОИР, 
годишњи извјештаји о раду ОИР, периодичне извјештаје о провођењу 
годишњег плана ОИР, извјештаји о проведеним ИР, регистри препорука ИР у 
ЈП, извјештај о екстерној оцјени квалитета ИР, изјаве у вези са достигнутим 
степеном развоја СИФК у субјекту, изјаве о планираним мјерама у наредној 
години за успостављење недостигнутог нивоа развоја, извјештаји о 
адекватности ресурса за обављање ИР, годишњи консолидовани извјештаји 
ЦЈХ о СИФК, закључци ЦЈХ уз консолидоване извјештаје, Регистар запослених 
директора ОИР, интерних ревизора, чланова ОР, Регистар повеља ИР, 
Евиденција о обукама за ФУК и ИР, Програми обука и континуиране 
професионалне едукације ИР, Извјештаји о проведеним обукама и 
едукацијама за ФУК и ИР, Регистар цертификованих и лиценцираних интерних 
ревизора јавног сектора Републике Српске) и 

 Други доступни материјали (извјештај Европске комисије о Босни и 
Херцеговини за 2021. годину). 

1.3.3. Методе прикупљања и анализе ревизијских доказа 

Потребни подаци и информације у овој ревизији прикупљали су се примјеном 
сљедећих метода: 

 Прегледом правне регулативе (законских и подзаконских прописа); 
 Прегледом доступних политика, стратешких и оперативних планова, програма, 

извјештаја и информација (укључујући и планове и извјештаје ИР); 
 Прегледом и инспекцијом документације, евиденција, база података и 

регистара (укључујући и тестну базу података ЦЈХ); 
 Мапирањем поступака и процедура ИР и контроле у ЈП; 
 Интервјуима; 
 Одржавањем референтних и фокус група и 
 Упитницима. 

Анализа и вредновање прикупљених података вршила се примјеном сљедећих 
метода: 

 Анализом садржаја документације;  
 Анализа садржаја интервјуа; 
 Анализа садржаја упитника; 
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 Методом статистичке анализе; 
 Методом анализе и синтезе; 
 Аналитичко-дедуктивним методама и 
 Компаративним методама. 

У току ревизије ревизорски тим је обавио више од 50 разговора и консултација са 
представницима ЦЈХ и лицима у ЈП на различитим позицијама и различитим улогама 
и овлашћењима у погледу СИФК (директори ЈП, извршни директори ЈП, предсједници 
или чланови ОР, директори ОИР, интерни ревизори, координатори за ФУК, 
руководиоци организационих јединица у ЈП). 

1.3.4. Критеријуми ревизије 

Критеријуми за оцјену су били различити, у зависности од ревизијског питања,  
базирани на општим захтјевима доброг управљања, МСППИР  и идентификованим 
добрим праксама: 

 ЈП су своје пословање ускладиле са ЗоСИФК  и успоставили ФУК у складу са 
захтјевима правног и професионалног оквира; 

 Обезбјеђени су довољни и одговарајући ресурси за успостављање и 
функционисање ФУК-а и развој ИР у ЈП; 

 ОР проводе активности у складу са захтјевима правног и професионалног 
оквира и у функцији су ефикасног и ефективног развоја СИФК у ЈП; 

 Планирање ИР (стратешко и годишње) је дио интегралног процеса планирања 
у ЈП; 

 Планирање ИР, укључујући планирање појединачних ревизијских ангажмана, 
заснива се на адекватној процјени ризика (студији ризика) и омогућава да се 
ресурси ИР ангажају на ревизији ризичних подручја, процеса и активности; 

 Ангажмани интерне ревизије поред ангажмана увјеравања подразумјевају и 
консултантске ангажмане, са заступљеним свим врстама ангажмана 
увјеравања (финансијска ревизија, ревизија усклађености, ревизија учинка, 
ревизија система, ИТ ревизија); 

 Ангажмани ИР доприносе остваривању улоге и мисије интерне ревизије и 
остваривању пословних циљева и планираних задатака ЈП; 

 У ЈП је успостављен ефективан систем обезбјеђења квалитета и оцјене 
успјешности функције ИР; 

 ЈП извјештавају ЦЈХ о развоју и функционсању СИФК. Извјештаји ЈП су 
поуздана основа за извјештавање Владе РС о развоју и функционисању СИФК 
у ЈП; 

 Активности ЦЈХ су у функцији развоја и унапређења СИФК у ЈП. 

Утврђивањем и примјеном наведеног обима ревизије, извора и начина прикупљања 
потребних података и информација и њиховом анализом прикупљени су довољни, 
релевантни и поуздани ревизијски докази, те коришћењем дефинисаних критеријума 
формирани налази и закључци ревизије.  

1.4. Садржај и структура извјештаја 

Овај извјештај ревизије учинка садржи сљедећа поглавља, у којима су представљени: 

1 Увод – основни мотиви и разлози због којих се ГСРЈС РС опредијелила да проведе 
ревизију учинка која се односи на СИФК у ЈП. У овом поглављу представљен је 
дизајн ревизије кроз ревизијска питања, критеријуме ревизије, обим и ограничења 
ревизије и изворе и методе прикупљања и анализе ревизијских доказа. 
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2 Опис предмета ревизије – предмет ревизије, институционалне улоге, 
надлежности и одговорности и регулатива карактеристична за СИФК у ЈП. 

3 Налази  – налази који дају одговоре на постављено основно и остала ревизијска 
питања. Налази ревизије подијељени су у неколико поглавља, у складу са 
ревизијским питањима. 

4 Закључци – закључци на основу налаза који су подржани ревизијским доказима. 

5 Препоруке – дате су препоруке чија би имплементација од стране Владе РС, 
Министарства финансија и ЈП требала да обезбиједи ефикаснији и ефективнији 
СИФК. 

На крају овог извјештаја ревизије учинка су дати прилози који детаљније приказују 
и објашњавају поједине налазе у Извјештају. 
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2. ОПИС ПРЕДМЕТА РЕВИЗИЈЕ 

2.1. Карактеристике предмета ревизије 

СИФК представља интегрални процес који проводи руководство и запослени у 
субјектима у сврху бављења пословним процесима, ризицима и коришћења прилика, 
као и пружања разумног увјеравања у погледу постигнутих резултата у остваривању 
јавног интереса и мисије субјекта кроз: 

 Уредно, етично, економично, ефикасно и ефективно пословање; 
 Осигуравање релевантности, поузданости и интегритета информација; 
 Испуњавање обавеза у погледу интерне и екстерне одговорности; 
 Усклађеност са релевантним законима и прописима; 
 Заштиту ресурса од губитка, злоупотребе и оштећења; 
 Испуњавање осталих критеријума добре јавне управе, укључујући добру 

припрему и провођење политика, добро управљање буџетом и финансијску 
поузданост и одрживост.6 

Слика 1. Систем интерних финансијских контрола 

 

Извор: ГСРЈС РС 

СИФК у ЈС РС чинe: 

 Финaнсиjскo упрaвљaњe и кoнтрoлa (ФУК); 
 Интeрнa рeвизиja (ИР) и 
 Цeнтрaлнa jeдиницa зa хaрмoнизaциjу финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe и 

интeрнe рeвизиje (ЦЈХ), успoстaвљeнa при Mинистaрству финaнсиja.   

ФУК je систeм интeрних кoнтрoлa кojи утврђуje и зa кojи je oдгoвoрaн рукoвoдилaц 
субjeктa, a кojим сe, упрaвљajући ризицимa, oбeзбjeђуje рaзумнa увjeрeнoст дa ћe сe 
у oствaривaњу циљeвa субjeктa, буџeтскa и другa срeдствa кoристити зaкoнитo, 
eкoнoмичнo, eфикaснo и eфeктивнo. Обухвата све финансијске и нефинансијске 
аспекте пословања свих организационих дијелова ЈП и све његове ресурсе. ФУК се 
увoди рaди унaпрeђивaњa финaнсиjскoг упрaвљaњa и oдлучивaњa у рeaлизaциjи 
пoстaвљeних циљeвa субjeктa, a нaрoчитo:  

                                                

6 Принципи јавне интерне контроле, Документ о ставовима бр. 1 (2015), Генерална дирекција 
за буџет, Европска комисија. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 РУ 003-21 Извјештај ревизије учинка 

„Интерна ревизија и контрола у јавним предузећима“  

17 

 

 Обaвљaњa пoслoвaњa у склaду сa зaкoнимa, пoдзaкoнским и интeрним 
aктимa;  

 Обeзбjeђeњa пoуздaнoг, пoтпунoг и блaгoврeмeнoг финaнсиjскoг и пoслoвнoг 
извjeштaвaњa; 

 Прaвилнoг, eкoнoмичнoг, eфикaснoг и eфeктивнoг кoришћeњa срeдстaвa и 
 Зaштитe имoвинe, oбaвeзa и других рeсурсa oд губитaкa кojи мoгу нaстaти 

нeoдгoвaрajућим упрaвљaњeм, нeoпрaвдaним трoшeњeм и кoришћeњeм, кao 
и oд нeпрaвилнoсти и прeвaрa.7 

ФУК се проводи се у складу Међународним стандардима интерне контроле путем  
COSO интегрисаног оквира који се односи на:  

 Контролно окружење; 
 Управљање ризицима; 
 Контролне активности; 
 Информације и комуникацију и   
 Праћења и процјене система. 

Циљ увођења и развоја ФУК-а јесте увођење виших стандарда контроле и развијања 
јачег система одговорности у управљању јавним средствима. 

ИР je нeзaвиснo, oбjeктивнo дaвaњe мишљeњa и сaвjeтoдaвнa aктивнoст кoja имa зa 
циљ дa унaприjeди пoслoвaњe субjeктa и пoмaжe субjeкту дa oствaри свoje циљeвe 
oбeзбjeђуjући систeмaтичaн и дисциплинoвaн приступ oцjeни и пoбoљшaњу 
eфикaснoсти упрaвљaњa ризикoм, кoнтрoлaмa и прoцeсимa упрaвљaњa. ИР сe врши 
рaди дaвaњa oбjeктивнoг стручнoг мишљeњa и сaвjeтa o aдeквaтнoсти ФУК-а у циљу 
унaпрeђивaњa пoслoвaњa субjeктa. 

Мисија ИР, утврђена од стране IIА, је да унапређује и штити вриједности организације, 
тиме што обезбјеђује на ризику засновано увјеравање, преглед и савјете. 

2.2. Институционалне улоге, надлежности и одговорности 

Основна опредјељења Владе РС о СИФК исказана су у Стратегији, као и у 
Програмима економских реформи за посматрани период.  

Надлежности и одговорности за успостављање, развој и функционисање СИФК у ЈП 
подјељена је између Владе РС и ЈП. Примарну одговорност за успостављање и развој 
СИФК у ЈС РС, а самим тим и у ЈП, има Влада РС, односно Министарство финансија. 
У оквиру Министарства финансија организована је посебна организациона јединица 
надлежна за послове ФУК и ИР под називом Централна јединица за хармонизацију 
финансијског управљања, контроле и интерне ревизије. Надлежности ЦЈХ прописане 
су ЗоСИФК. Посебно изражене надлежности ЦЈХ има у погледу успостављања 
правне и професионалне регулативе, успостављања методологије ИР, 
успостављања система професионалног развоја интерних ревизора, координације, 
надзора над примјеном правне и професионалне регулативе и извјештавања Владе 
РС о развоју СИФК у ЈС РС. 

Правилно успостављање и функционисање СИФК заснива се на принципу 
управљачке одговорности. Према принципима управљачке одговорности, 
руководиоци субјекта су директно одговорни за цјелокупно управљање и развој 
субјеката ЈС. Због тога, оснивање, имплементација и развој СИФК у субјектима ЈС, 

                                                

7 Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске, Сл. гл. 
РС 91/16. 
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које такође укључује утврђивање сета правила која имају за циљ постизање 
ефикасног, ефективног и економичног коришћења расположивих средстава, 
представља одговорност руководиоца субјекта. Из наведеног произилази и 
одговорност руководиоца и управе за организовање и функционисање СИФК у 
погледу: успoстaвљaња ФУК-а у свaкoj oргaнизaциoнoj jeдиници субjeктa, прaћeњa и 
прoцjeњивaњa aдeквaтнoсти функциoнисaњa и прaвoврeмeнoг aжурирaњa рaди 
пoстизaњa циљeвa субjeктa, остваривања циљeва ЈП упрaвљaњeм срeдствимa ЈП нa 
зaкoнит, eкoнoмичaн, eфикaсaн и eфeктивaн нaчин. Упрaвa je дужнa и oдгoвoрнa дa 
oбeзбиjeди aдeквaтaн прoстoр с циљeм дa сe oмoгући oпeрaтивнoст ОИР и дa му сe 
oмoгући дa нeoмeтaнo oбaвљa свoj пoсao. 

За функционисање СИФК у ЈП, поред Управе, надлежности и одговорности имају и 
ОР и ОИР. Према одредбама ЗоЈП, директор ОИР дужaн je и oдгoвoрaн дa успoстaви 
ОИР oдгoвaрajућeг oбимa пoтрeбнoг дa сe aдeквaтнo oбaвљajу дужнoсти, тe имa 
искључиву oдгoвoрнoст зa избoр и рукoвoђeњe лицимa зaпoслeним у нaвeдeнoм 
oдjeљeњу. За именовање директора ОИР у ЈП задужен је ОР, који је дужан и да 
осигура да ОИР oбaвљa свoje oбaвeзe у склaду сa МСППИР. 

2.3. Правна регулатива карактеристична за подручје и предмет 
ревизије 

У посматраном периоду основни закон који је регулисао материју организовања и 
функционисања СИФК је ЗоСИФК, који је у примјени од октобра 2016. године и који 
регулише комплетан СИФК у ЈС РС. За функционисање ИР у ЈП значајни су и други 
закони. Оснивање ОИР у ЈП регулисано је ЗоЈП, док су пojeдинe нaдлeжнoсти ОР и 
интeрних рeвизoрa у ЈП прoписaнe Зaкoнoм o приврeдним друштвимa Рeпубликe 
Српскe. Подзаконска акта за провођење ЗоСИФК на приједлог ЦЈХ доноси министар 
финансија.  

Организационо позиционирање, унутрашња организација и функционисање ОИР и 
интерних ревизора у ЈП регулисане су интерном регулативом институција ЈС, од којих 
су најважнији акти: 

 Повеља интерне ревизије; 
 Правилник о интерној ревизији; 
 Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима; 
 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста. 

Повељом интерне ревизије регулишу се општа питања организовања и 
функционисања ИР као што су мисија и улога ИР, сврха и циљеви ИР, надлежности, 
независност и друга питања од интереса за функционисање ИР. Правилником о 
интерној ревизији регулишу се питања која се односе на активности, поступке и 
процедуре ИР како би се рад ИР учинио ефикасним и ефективним. Правилником о 
интерним контролама и интерним контролним поступцима регулише се улога ИР у 
погледу мониторинга над примјеном Правилника о интерним контролама и 
контролним поступцима и функционисањем система интерних контрола. 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста утврђена 
је организациона позиција ОИР, релације са управом и другим организационим 
јединицама, унутрашња организација, општи и посебни услови за радна мјеста 
интерних ревизора, описи послова интерних ревизора. 

С обзиром да је ревизија високо регулисана активност, у пракси ИР примјењује се 
Међународни оквир професионалне праксе интерне ревизије који са презентованим 
правним оквиром чини регулаторни оквир ИР. 
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3. НАЛАЗИ 

3.1. Достигнути ниво успостављања система интерних финансијских 
контрола у јавним предузећима  

Да би СИФК у ЈП ефикасно функционисао, неопходно је претходно осигурати низ 
претпоставки. Директори ЈП одговорни су за обезбјеђивање организационих, 
управљачких, правних и административних претпоставки у складу са захтјевима 
правне и професионалне регулативе. У овом поглављу приказани су налази ревизије 
који се односе на ниво успостављања и развоја ФУК-а, организацију ОИР, 
организовања ИР и улоге ОР у ЈП. 

3.1.1. Усклађеност система интерних финансијских контрола у јавним 
предузећима са захтјевима правног и професионалног оквира 

ЗоСИФК-ом су дефинисани циљеви, елементи и сврха ФУК-а, као и обавезе ЈП и 
рокови да исти успоставе. Такође, прописана је обавеза директора ЈП да успоставе 
ФУК у року од једне године од ступања ЗоСИФК на снагу. Како је ЗоСИФК ступио на 
снагу у октобру 2016. године, ЈП су до краја 2017. године требала да ускладе своје 
пословање са овим законом. Упутством о начину и поступку успостављања и 
спровођења СИФК-а, које је донио министар финансија 2017. године, дефинисано је 
да активности за успостављање и провођење ФУК-а чине: 

 Самопроцјена пет елемената финансијског управљања и контроле утврђених 
чланом 6. ЗоСИФК; 

 Одређивање визије, мисије (разлога постојања субјекта и дјелатности 
субјекта) и циљева субјекта; 

 Попис пословних процеса који се проводе у субјекту; 
 Опис пословних процеса који се проводе у субјекту; 
 Састављање књиге пословних процеса који се проводе у субјекту; 
 Идентификовање и процјена ризика, те израда стратегије управљања 

ризицима; 
 Анализа постојећих и одређивање потребних додатних или непотребних 

контрола; 
 Доношење и праћење провођења плана за отклањање недостатака интерних 

контрола. 

Налази ревизије показују да су два ЈП провела активности за успостављање и 
провођење ФУК-а, од којих једно није урадило анализу постојећих контрола и није 
отпочело са отклањањем недостатака интерних контрола. Остала ЈП су провела неке 
од активности дефинисаних Упутством8, док нека ЈП нису завршила ни једну од 
предвиђених активности. Анализом докумената који су резултат провођења 
активности на успостављању ФУК-а ревизија се увјерила да ове документе 
карактеришу одређене мањкавости у погледу њиховог садржаја и употребне 
вриједности. Ове мањкавости огледају се у:  

 Израженој варијабилности у броју пословних процеса у упоредивим ЈП (број 
пословних процеса у ЈП је често или прецијењен – више од 200 процеса или 
потцијењен – мање од 20 процеса). Представници ЈП су током интервјуа често 
истицали недостатак знања о идентификовању и мапирању пословних 

                                                

8 Прилог 3 
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процеса као отежавајући фактор за израду пописа, описа и мапе пословних 
процеса;  

 Недостацима регистара ризика и стратегија управљања ризицима (упитан 
квалитет процеса одређивања ризика, стратегије без конкретних мјера и 
активности, дефинисане динамике реализације и начина мониторинга, 
носилаца задужења и очекиваних резултата);  

 Недостаци у праћењу имплементације и развоја ФУК-а (није развијен систем 
континуираног праћења, самопроцјена обављана кроз процес извјештавања 
према ЦЈХ - што је недовољно, ангажман ИР као модел праћења развоја ФУК-
а није документован). 

Анализом документације и интервјуима са одговорним лицима у ЈП идентификовани 
су бројни узроци који су допринијели кашњењу у успостављању ФУК-а. Један од 
основних узрока због којих ФУК није успостављен у ЈП јесте изостанак планског 
приступа. Упутством о начину и поступку успостављања и спровођења ФУК-а и 
ЗoСИФК предвиђено је да су ЈП обавезна да израде приједлог плана, те да ФУК 
имплементирају на основу плана успостављања и методологије за провођење плана. 
Два од посматраних ЈП су израдила план за успостављање ФУК-а, а уједно су то два 
ЈП која су израдила све неопходне документе ФУК-а. Осталих седам ЈП нису имала 
усвојен план за успостављање ФУК-а, што се одразило на ниво достигнутог развоја. 
Већина њих се налази на самом почетку успостављања, без проведених 
дефинисаних активности, основних докумената и претпоставки за провођење ФУК-а.  

ЈП нису на вријеме отпочела активности на успостављању ФУК-а. Директор ЈП 
одређује одговорно лице које је задужено за успостављање, провођење и развој ФУК, 
али одговорност за успостављање адекватног ФУК-а остаје искључиво на директору. 
Седам од девет ЈП је именовало координатора за успостављање ФУК-а  2018. године, 
односно након истека рока за усклађивање пословања са ЗоСИФК. Остала два ЈП су 
то учинила 2020. и 2022. године. У више од половине ЈП није постојао континуитет у 
процесу успостављања ФУК-а.  Задужена лица су се мијењала током посматраног 
периода, па је дужност координатора за ФУК обављало од два до четири лица у 
једном ЈП. Више од половине ЈП је као подршку координатору именовало и радну 
групу за успостављање ФУК-а, а једно ЈП је након успостављања ФУК-а формирало 
Одјељење за ФУК. Међутим, одлуке управе о именовању координатора ФУК-а и 
радних група нису садржале спецификацију обавеза и динамику завршетка послова. 
Само по себи, именовање радних група као подршке координаторима се не може 
повезати са успјехом у успостављању ФУК-а. Све неопходне претпоставке за 
провођење ФУК-а проведене су само у оним ЈП која су имале дефинисан план 
успостављања.  

Четири од девет ЈП се одлучило да, као подршку процесу, ангажује консултанте за 
успостављање ФУК-а. Упркос ангажману консултаната, два од три ЈП се још увијек 
налазе у почетној фази и нису завршила са успостављањем ФУК-а. Треће ЈП јесте 
успоставило ФУК, али према њиховим изјавама и на основу увида у документацију, 
реализоване активности нису резултат консултантског већ ангажмана запослених у 
ЈП. Четврто ЈП је ангажовало консултанте провођењем јавног позива. Ревизија се 
није увјерила да је ангажман консултаната у значајној мјери допринио успостављању 
ФУК-а, нарочито јер се након успостављања приступило и значајним измјенама ФУК-
а у наведеном ЈП. 

Правилници о интерним контролама у ЈП по правилу су донешени прије доношења 
ЗоСИФК. Једно ЈП је донијело нови правилник о интерним контролама након ступања 
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на снагу ЗоСИФК. Остала ЈП нису ускладила своје интерне правилнике са ЗоСИФК, 
односно њихови правилници датирају из ранијег периода, чак и до 2007. године.9  

За разлику од процеса увођења ФУК, који је отпочео након усвајања ЗоСИФК, 
формирање ОИР у ЈП је отпочело раније у складу са ЗоЈП. Самим ЗоСИФК је 
прописано да се ОИР и ОР у ЈП оснивају у складу са прописима о ЈП, чиме је 
настављена ранија пракса и није се приступило усклађивању одредби које се тичу ИР 
у ЈП. Дио ЈП је одредбу о оснивању ОИР и ОР тумачио као да се ЗоСИФК ни у којем 
дијелу не тиче функционисања ИР у ЈП, те су изостале неке од битних активности које 
су требале да допринесу унапређењу и унифицирању функционисања ИР у цијелом 
ЈС, па тако и у ЈП. Неусклађеност ЗоСИФК и ЗоЈП најизраженија је када су у питању 
постојање прага за оснивање ОИР (према одредбама ЗоЈП сва ЈП су у обавези без 
обзира на величину и капацитете), затим питање минималног броја ангажованих 
интерних ревизора у ОИР, начин ангажмана директора ОИР, одговорности директора 
ОИР (одговоран за избор интерних ревизора, а што у ситуацији када је директор 
екстерно ангажован не може бити испуњено). Неусклађеност је изражена и када је 
ријеч о функционисању ОР у ЈП, а неке од најважнијих разлика у одредбама су: ЗоЈП 
нису дефинисани критерији за успостављање и избор чланова ОР, ОР није 
дефинисан као орган ЈП, а изражене су и разлике у надлежностима ОР. Важно је 
напоменути да ЗоЈП није прописао ни обавезу израде акционих планова за 
провођење препорука ИР, као и чињеницу да су поједине надлежности ОР прописане 
и Законом о привредним друштвима Републике Српске а који ЈП примјењују у свом 
раду. Све ово одражавало се на различите праксе формирања и функционисања ИР  
у ЈП.  

Неусклађеност између законских рјешења у овој области узрок је неусклађености 
интерних прописа којима је регулисан рад ИР у ЈП. На крају посматраног периода, 
двије трећине ЈП је имало усвојене повеље ИР као основни документ којим је 
дефинисано функционисање ИР. Од тих шест ЈП која су усвојила повељу, три су то 
учинила у 2021. или 2022. години. Oсим једног ЈП које није имало усвојене ни 
правилник ни повељу ИР, истовремено су на снази у ЈП били и правилници о ИР, јер 
правилници усвајањем повеља нису стављани ван снаге нити мијењани. Наведени 
правилници датирају из периода од 2006. године и касније, углавном су усвајани прије 
ступања на снагу ЗоСИФК и нових МСППИР из 2017. године. На овај начин је у пракси 
постојао „дуализам“ прописа, што је стварало нејасноће приликом рада ОИР у ЈП.10 

Већину посматраног периода од 2018-2021. године СИФК није био покривен 
стратешким документом, који би дефинисао жељени ниво развоја и акциони план за 
његово достизање, са дефинисаним роковима, активностима и носиоцима 
активности. Током 2021. године Влада РС је усвојила Стратегију која представља 
наставак опредјељења Владе РС за даље јачање предуслова за законски усклађено, 
ефикасно, транспарентно и одговорно управљање јавним финансијама, у складу са 
Принципима јавне интерне контроле Европске комисије. Истим документом, Влада 
РС је као важне циљеве истакла и имплементацију ФУК-а и јачање улоге ИР у јавном 
сектору.  

Стратегија дефинише  два основна стратешка циља: 

1. ФУК усмјерити на најзначајније ризике у управљању јавним финансијама: 

                                                

9 Прилог 5 
10 Прилог 6 
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 Јачање СИФК у пословним процесима везаним за управљање приходима, 

расходима, имовином и обавезама; 

 Јачање СИФК везаних за ефикасност пословних процеса субјекта; 

 Попис пословних процеса и израда књиге пословних процеса, регистра ризика 

и стратегије за управљање ризицима; 

2. Ресурсе ИР користити ефикасно и остварити додану вриједност: 

 Осигуравање усклађености рада ИР са законима и МСППИР; 

 Попуњавање упражњених радних мјеста у ЈИР и ОИР у складу са законом; 

 Усмјеравање ИР на пружање додане вриједности у високоризичним 

областима. 

Ревизија је анализирала само оне стратешке планске активности које су требале да 
се финализују закључно са првим полугодиштем 2022. године.11  

Анализирајући документоване активности од стране ЈП ревизија се увјерила да је 
степен реализације предвиђених активности низак (Графикон 1), а по појединачним 
активностима резултати су сљедећи: 

 Процјена ризика (ЦЈХ И ЈП) и ажурирање интерних процедура субјеката (ЈП) - 

код шест од девет ЈП није израђен регистар ризика, ажурирање интерних 

процедура провело једно ЈП; 
 

 Стандардизација процедура и оптимизација пословних процеса (ЈП) / 

развијати апликативне контроле у софтверску (PARCO БиХ, Влада РС и ЈП) - 

једно ЈП завршило стандардизацију процедура и оптимизацију пословних 

процеса, а једно започело активности. Једно ЈП користи „PIFC“ апликацију. 

Других софтверских и апликативних рјешења нема; 
 

 Активности на изради пописа и књиге пословних процеса, регистра ризика и 

стратегија за управљање ризицима (ЈП) - једно ЈП ажурира документа везана 

за СИФК,  једно ЈП има документа која нису ажурирана, остали тек планирају 

израду; 
 

 Активности на развоју методологије и алата за интерно вредновање 

квалитета, укључујући израду ПОУК-а (ЦЈХ и ЈП) - ЈП нису развила алате за 

интерно вредновање квалитета, што је разлог непостојања мониторинга рада 

ОИР, непознавања квалитета њиховог рада а потом непостојања могућности 

да се управља квалитетом и развојем ОИР. ПОУК је израдило и усвојило једно 

ЈП и то 2/2022. године у вријеме провођења ове ревизије учинка (материјал 

неће бити у примјени до октобра 2022. године); 
 

 Попуна упражњених систематизованих радних мјеста ИР  (Влада РС и ЈП) - 

упитан је квалитет самих сисематизација те њихова адекватност у односу на 

величину ЈП и број пословних процеса. Попуњеност систематизованих 

извршилаца у ЈП је мања од 70%; 
 

 Усмјеравање ИР на подручја високог ризика (ЈП) - студију ризика редовно ради 

око три четвртине ЈП. Материјали студија ризика су, из године у годину, без 

значајних промјена. Планови ревизије (готово 70% планираних ИР) су 

                                                

11 Прилог 4 
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унапријед одређени интерним актима ЈП, док се остатак планираних 

ангажмана одоси на мање захтјевна подручја ревизије која не представљају 

значајан ризик. 

Графикон 1 – Ниво достигнутог развоја ФУК-а 

 
 

 
 

Извор: Подаци прикупљени од ЈП 

Кашњење у реализацији стратешких активности узроковало је и кашњења у 
обезбјеђивању основних претпоставки за имплементацију СИФК у ЈП. 

3.1.2. Организација интерне ревизије у јавним предузећима 

Да би ОИР испуњавали свију мисију и улогу постојања потребно је обезбиједити 
организационе претпоставке за њихов ефикасан и ефективан рад. Организационо 
позиционирање предвиђено захтјевима законског и професионалног оквира 
подразумијева функционалну и административну линију одговорности, на начин како 
је то приказано на Слици 2. 
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Слика 2 - Шема организационе позиционираности ИР у ЈП 

 

Извор: ГСРЈС РС у складу са захтјевима законског и професионалног оквира 

Овакво организационо позиционирање требало би да обезбјеђује да су ОИР 
организационо и функционално независни од других организационих јединица ЈП. 
Организациона независност остварује се позиционирањем ОИР одвојено од других 
организационих јединица ЈП и обезбјеђењем довољних ресурса за њено 
функционисање. Функционална независност остварује се независним планирањем, 
провођењем и извјештавањем о обављеним ИР.  

Организацију ОИР у ЈП су карактерисале изражене разлике у начину успостављања, 
унутрашњој организацији, организационом позиционирању, планираном и 
ангажованом броју интерних ревизора. Ревизија се увјерила у постојање најмање пет 
различитих модела организационог позиционирања ОИР у ЈП: 

Модел 1 – ОИР, као посебна организациона јединица, одговара истовремено и ОР и 
Управи ЈП, односно директору ЈП; 

Модел 2 - ОИР, као посебна организациона јединица,  директно одговара ОР а преко 
ОР и надзорном одбору и скупштини акционара; 

Модел 3 - ОИР, као посебна организациона јединица, директно и искључиво одговара 
Управи, односно директору ЈП;  
Модел 4 – ОИР организационо позиционирано у оквиру кабинета и одговара  
директору ЈП;  
Модел 5 - ИР није организована у ОИР, послове ИР обављају запослени распоређени 
у другим огранизационим јединицама и одговарају руководиоцима тих 
организационих јединица. 

Постојање наведених начина организационог позиционирања ОИР у ЈП показује да 
позиционирање ОИР у организацији у више од половине ЈП не обезбјеђује 
организациону независност, односно позиционирање није усклађено са захтјевима 
законске регулативе и МСППИР. 

Анализирајући организационе шеме, правилнике о унутрашњој организацији и 
систематизацији и описе послова у ЈП ревизија се увјерила да су ОИР организована 
у осам од девет  ЈП, гдје је систематизовано 26 а попуњено 18 извршилаца интерних 
ревизора (69%). У више од половине ЈП број ангажованих интерних ревизора је мањи 
од два (ангажован је један или ниједан интерни ревизор), односно ОИР нису 
систематизована и попуњена у складу са ЗоСИФК због чега постојећа организација 
не обезбјеђује тимски приступ ревизијским ангажманима. Генерално посматрано, 
Правилници о унутрашњој организацији и систематизацији у погледу описа послова 
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интерних ревизора су недостатни, непрецизни и поред честих ажурирања није било 
промјена у организовању ИР. Описи послова интерних ревизора или нису регулисани 
или нису у складу са МСППИР и праксама интерне ревизије, а такође посебни услови 
дефинисани у процесу одабира кандидата за интерне ревизоре нису у складу са 
условима које је прописала ЦЈХ. Ревизија је идентификовала и случајеве да су у ОИР 
у ЈП ангажовани интерни ревизори без искуства у ревизији и одговарајућих 
професионалних сертификата. Такође, примјетна је и пракса ангажовања лица 
распоређених на друге послове да обављају послове интерних ревизора, као и 
ангажовање интерних ревизора на другим пословима унутар ЈП. 

Улога, надлежности и одговорности ОИР и директора ОИР у ЈП није била прописана 
интерним документима ЈП. Што се тиче директора ОИР, ревизија се увјерила да су у 
свим ЈП именовани директори ОИР као екстерно ангажована лица, у складу са 
одредбама ЗоЈП. Сви директори ОИР у ЈП задовољавају све прописане услове о 
ангажману. Међутим, одговорности и надлежности директора ОИР нису уређене 
интерним актима, односно нису дефинисани описи послова директора који би 
одговарали захтјевима правне и професионалне регулативе. Директори ОИР именују 
се углавном одлуком ОР, који није орган ЈП. У три ЈП након именовања закључен је 
уговор са директором ОИР, којим су дјелимично дефинисане обавезе директора у 
складу са законима и професионалним стандардима. Позиција директора ОИР носи 
кључне надлежности за функционисање ИР, па су интервјуисана лица у ЈП (актуелни 
директори ОИР-а, предсједници ОР, чланови управе ЈП и запослени у ОИР) истицали 
да не постоји дилема да би инетрни ангажман директора ОИР дао већи допринос 
функцији ИР, а тиме и реализацији мисије ИР и доприносу остварења пословних 
циљева предузећа.  

Запослени у ЈП екстерни ангажман директора ОИР истакли су као посебно 
отежавајући фактор функционисања одјељења због физичког одсуства директора 
ОИР, мањка времена директора ОИР-а за додатне ангажмане уз редован рад и 
непостојања одговорности за неизвршен посао. Посебно су потешкоће везане за 
екстерни ангажман директора ОИР истакнуте у случају истека мандата без 
продужења до избора новог. Примјер за ово је ОИР у ЈП који је зауставио све 
активности на период дужи од једне године, јер до избора новог директора није било 
особе задужене за управљање и комуникацију са ОР, па документа неопходна за рад 
ОИР нису била ни разматрана ни усвојена. Налази ревизије показују да је честа 
пракса избора директора ОИР у два или више узастопних мандата, иако у ОИР нису 
успостављене основне претпоставке за ефикасан и ефективан рад ИР, нити је ОИР 
функционисао у складу са МСППИР.  

3.1.3. Одбори за ревизију у јавним предузећима 

У свим ЈП, како је и предвиђено ЗоЈП, формирани су ОР. Међутим, улога, 
надлежности и одговорности ОР није била адекватно препозната и дефинисана у 
интерним актима ЈП. Као директна посљедица наведеног, налази ревизије показују 
да ОР у ЈП нису у потпуности извршавали обавезе из њихове надлежности а које су 
прописане законима и професионалним стандардима12. ОР су донијели пословнике о 
раду, након чега они нису ажурирани. Поједини ОР пословнике о раду су донијели 
прије 15 година. Пословници о раду ОР су застарјели и карактеришу их мањкавости 
које имају утицаја на ефикасан и ефективан рад ОР.  

                                                

12 Прилог 7 
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Приликом избора чланова ОР у ЈП није у потпуности вођено рачуна да се ангажују 
стручна лица које ће бити у могућности да дају адекватан допринос развоју и 
унапређењу СИФК у ЈП. Постојећа пракса у појединим ЈП показује да су у ОР 
ангажована лица која немају потребне професионалне цертификате и искуство у 
интерној или екстерној ревизији и искуство у управљању ЈП. Такође, идентификована 
је пракса ангажовања лица запослених у ЈП или у органима управе у вријеме мандата 
у ОР, као и ангажовање лица која су, уз редовно запослење у пуном радном времену, 
истовремено ангажована у неколико ОР. Неки од чланова ОР су, истовремено уз 
вишеструке ангажмане у одборима, ангажовани и као ИР или директор ОИР у другим 
ЈП или институцијама. Присутна је пракса да се чланови ОР ангажују у више 
узастопних мандата, иако у претходним мандатима нису постигнути очекивани 
резултати а функцију ИР у ЈП гдје су ангажовани карактеришу изражени формални и 
суштински недостаци. 

Усљед неусаглашености ЗоСИФК и ЗоЈП у погледу обавеза ОР у ЈП, ЦЈХ и министар 
финансија нису давали сагласности на именовања чланова ОР. Самим тим, нису 
постојале евиденције лица ангажованих у ОР у ЈП, нити је постојао начин контроле 
испуњености услова ангажованих лица за рад у ОР. Оваква пракса може имати 
утицаја на вишеструке ангажмане чланова одбора за ревизију и етичке захтјеве за 
ангажман наведених лица у ОР у ЈП.  

Рад ОР одвијао се на „ad hoc“ основама без усвајаних годишњих планова рада. У 
двије трећине ЈП сједнице ОР нису одржаване најмање једном мјесечно, већ свака 
два, три или више мјесеци. Записници са сједница ОР и информације о њиховом раду 
показују да су се ОР бавили питањима ИР, али се уопште нису ангажовали око питања 
која се односе на ФУК. Налази ревизије показују да ОР нису у потпуности остварили 
своју улогу дефинисану прописима и професионалним стандардима. ОР су углавном 
успјели да остваре своју улогу у формалним активностима, као што су именовање 
директора ОИР, извјештавање надзорног одбора о препорукама по извјештајима ИР, 
подношење годишњих извјештаја скупштини или сугестијама приликом израда плана 
рада и студије ризика ОИР.  

Налази ревизије показују да ОР нису у довољној мјери успјели осигурати да ОИР у ЈП 
обављају своје послове у складу са МСППИР, као ни да се активности ИР извршавају 
у складу са плановима ревизије, а што су им основне улоге у складу са ЗоСИФК и 
ЗоЈП. Такође, ОР нису успјели обезбиједити потпуну усклађеност свог рада са 
професионалним стандардима, као и да директор ОИР обавља своје задатке у складу 
са МСППИР.13 

3.2. Допринос функције интерне ревизије остварењу циљева у јавним 
предузећима  

Мисија ИР јесте да унапређује и штити организационе вриједности, тиме што 
обезбеђује на ризику засновано и објективно увјеравање, савјет и поглед. Процјена 
ризика, планирање ревизије и ангажовање ресурса у најризичнија подручја 
представља једну од најзначајнијих активности ИР. У овом поглављу приказани су 
налази ревизије у погледу процјене ризика, планирања у ИР, ангажовања ресурса ИР, 
додане вриједности ангажовањем ресурса ИР, унапређења СИФК као резултат рада 
ИР, те праћења препорука и евалуације доприноса функције ИР остваривању циљева 
ЈП. 

                                                

13 Прилог 8 
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3.2.1. Усклађеност процјене ризика са стратешким и планским документима 
јавног предузећа као основ активности интерне ревизије 

Један од најважнијих задатака ИР je oсигурaти нeзaвиснo увjeрeњe дa су прoцeси 
упрaвљaњa и нaдзoрa нaд ризицимa oргaнизaциje eфикaсни. ИР у ЈП функционише 
са ограниченим ресурсима и капацитетима, па је од изузетног значаја да она своје 
активности усмјерава у подручја са највећим ризиком како би обезбиједила 
максималну додану вриједност. Планирање и провођење ангажмана ИР које је 
засновано на извршеној процјени ризика у студији ризика представља један од услова 
за ефикасан и ефективан рад ИР. У посматраном периоду студију ризика је 
припремало седам од девет ОИР у ЈП, од чега њих шест прво израђује и усваја 
студија ризика, потом план рада ИР а након два или више мјесеци усваја се план 
пословања предузећа. Овакав начин израде студије ризика супротан је процесу који 
треба да иде у смјеру план пословања ЈП – студија ризика – план рада ИР (Графикон 
2). 

Графикон 2 - Процес ИР у функцији остваривања пословних циљева ЈП 

 

Извор: ГСРЈС РС у складу са МСППИР 

Активности на планирању у ЈП и ОИР су биле неусклађене и некоординисане.  
Студија ризика се не израђује правовремено и временски није усклађена са израдом 
других планских аката у ЈП јер се у готово свим ЈП студија ризика израђивала у првом 
или другом кварталу године на коју се односи. Кашњење у изради студије ризика 
утиче и на кашњење израде стратешких и годишњих планова ИР и провођење 
планова ИР. 

Студија ризика углавном се израђивала у оквиру ОИР, без координације са 
организационим дјеловима ЈП. Иако су ОИР обавјештавали све организационе 
јединице да је потребно да доставе идентификацију и процјену ризика за пословне 
процесе којим управљају, углавном нису добијали повратне информације или друге 
„инпуте“ који би им били корисни за бољу идентификацију и процјену ризика и на 
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ризику засновано планирање ИР. Студије ризика ОИР исте или сличне студијама 
ризика из претходних година. Ризична подручја углавном су иста из године у годину, 
а постоји ОИР у коме се ризична подручја не мијењају последњих 15 година, јер су 
дефинисана Правилником о раду ИР у наведеном ЈП. Ревизија се увјерила да студије 
ризика и на њима засновано планирање ИР нису повезани са плановима пословања 
ЈП. Процјена ризика и израда квалитетне студије ризика повезана је са нивоом 
имплементације ФУК-а, квалитетом израђених докумената ФУК-а, начинима и 
резултатима праћења развоја и имплементације ФУК-а, а већ је у ранијим налазима 
констатован недостатак докумената ФУК-а у ЈП. 

У свим ЈП раде се стратешки и годишњи планови ИР. Ти планови ИР се не припремају 
на основу студије ризика, што доводи у питање смисао и суштину израде студије 
ризика те остваривање утврђене улоге и мисије ИР. Неријетко су планови ИР 
условљени актима ЈП и захтјевима одбора. ОИР за сваки ревизијски ангажман 
израђују План ревизијског ангажмана са елементима Програма ревизијског 
ангажмана. Програм ревизијског ангажмана као посебан документ по МСППИР не 
израђује се. Програм ревизијског ангажмана и његова примјена обезбјеђују 
ефикасност процеса ревизије и квалитет извјештаја ИР. Реализација годишњих 
планова ИР у великим и средњим ЈП у посматраном периоду (Графикон 3) креће се 
од 86-96% у односу на план, док се реализација годишњег плана ИР по ЈП креће до 
10 ревизија годишње. 

Графикон 3 – Однос планираних и проведених ИР 

 

Извор: Подаци прикупљени од ЈП 

Због идентификованих недостатака, стратешки и годишњи планови ИР нису 
представљали адекватан инструмент за управљање функцијом ИР, а постојећа 
пракса процјене ризика и израде студије ризика није нудила разумно увјеравање да 
ће за ревизијске ангажмане бити изабрана ризична подручја, процеси и активности и 
да ће се планирати и провести ревизијски ангажман који ће дати највећи допринос 
остваривању мисије и пословних циљева ЈП.  
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Графикон 4 – Проведене ИР по подручјима пословања ЈП 

 

Извор: Подаци прикупљени од ЈП 

Ангажмани ИР углавном су били у подручјима финансија, рачуноводства и 
финансијског извјештавања, те подручјима која су уско повезана са финансијама као 
што су јавне набавке и имовина.  

Очита је ниска заступљеност ангажмана ИР у подручјима интерне контроле, 
управљања ризицима и корпоративног управљања, као и управљања људским 
ресурсима.  

Доминантни су ангажмани увјеравања, док су консултантски ангажмани ријетки и у 
правилу нису формализовани на начин да су поткријепљени плановима 
консултантског ангажмана, ревизијском радном  документацијом и извјештајима ИР. 
У ревизијским ангажманима доминантне су ревизије усклађености и финансијска 
ревизија, које чине 86% укупно проведених ангажмана. Иако има највећи потенцијал 
за додавање вриједности, ревизија учинка је најмање заступљена врста ревизије, 3% 
(Графикон 5).  
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Графикон 5 - Врсте ангажмана ИР са увјеравањем 

 

Извор: Подаци прикупљени од ЈП 

Увидом у документацију ИР идентификовано је да многе ревизије које су 
окарактерисане од стране ОИР у ЈП као ревизије система то у суштини нису, већ имају 
карактеристике комбиноване финансијске ревизије и ревизије усклађености.

3.2.2. Интерна ревизија у функцији додавања вриједности у јавним 
предузећима 

Мисија ИР, утврђена у МСППИР, је да унапређује и штити организационе вриједности 
тиме што обезбјеђује објективно и на ризику засновано увјеравање, савјете и погледе. 
Остваривање мисије ИР у ЈП подразумијева да ИР доприноси остварењу мисије и 
пословних циљева ЈП.  

У посматраном периоду ЈП (Управе, ОР и ОИР) нису проводила евалуацију 
активности ИР – ревизијских ангажмана у погледу доприноса ИР остваривању мисије 
и пословних циљева ЈП. Непознато је и није документовано да ли и у којој мјери ИР 
доприноси остваривању мисије и пословних циљева ЈП.  

Анализом повезаности ангажмана ИР и пословних циљева ЈП евидентно је да око 
60% проведених ревизијских ангажмана није било могуће повезати са конкретним 
пословним циљевима ЈП. Такође, није било могуће направити везу између 
планираних ревизијских ангажмана и идентификованих ризика. Конкретан допринос 
ревизијских ангажмана остваривању постављених циљева и планираних задатака ЈП 
нису могла исказати квантитативно или квалитативно и документовати релевантном 
документацијом. 

Услови и околности у којима ИР остварује своју улогу нису омогућавали да ИР своју 
улогу обави на ефикасан и ефективан начин. Остваривање улоге ИР опредјељено је 
низом фактора организационе, управљачке и функционалне природе: 

 Временска неусклађеност доношења планова ИР и планова ЈП, која резултира 
неусклађеношћу планова ИР са плановима ЈП; 

 Карактер пословних циљева у плановима ЈП - пословни циљеви се углавном 
понављају из једног планског периода у други и немају карактер СМАРТ 
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(специфични, остварљиви, мјерљиви, реални-разумни, временски одређени) 
пословних циљева што је од посебне важности за ИР; 

 Низак ниво имплеметације ФУК-а и упитан квалитет докумената ФУК-а утиче 
на процјену ризика и квалитет студије ризика као полазне основе за 
планирање ИР; 

 Планирање ИР није се у потпуности заснивало на процјени ризика (Процјене 
ризика показују да су из периода у период понављају исти ризици као што су 
пословни ризик, регулаторни ризик, ризик усклађености који по правилу увијек 
доводе до планирања и провођења ревизија у истим подручјима као што су 
финансијско извјештавање, попис, јавне набавке, плате и накнаде, што није 
могло довести до квалитативно нове вриједности); 

 Ангажмани ИР су углавном ангажмани увјеравања, без или са малим бројем 
консултантских ангажмана. У структури ревизијских ангажмана, а што је уско 
повезано са подручјима ревизије, доминирају ангажмани финансијске ревизије 
и ревизије усклађености, односно ангажмани који нуде мању додану 
вриједност са аспекта ИР; 

 Извјештаји ИР са једноставним и препорукама мање употребне вриједности, 
начини праћења провођења препорука са нижим нивом увјеравања не дају 
информације о резултатима и ефектима проведених препорука. Управа ЈП и 
ОР немају поуздане и релевантне информације о провођењу препорука; 

 Реакције управе и организационих јединица ЈП на извјештаје ИР нису биле 
одговарајуће, без конкретних акционих планова, конкретних мјера и 
активности на провођењу препорука ИР. 

Утврђивање доприноса ИР остваривању мисије и пословних циљева ЈП било је 
ограничено непостојањем претпоставки које би омогућиле да се утврди конкретан 
допринос ИР: 

 Непостојање или постојање непоузданих и неажурних евиденција о 
проведеним ревизијским ангажманима, врстама ревизијских ангажмана, 
резултатима ревизије у погледу датих препорука, реакцијама и повратним 
информацијама организационих јединица о провођењу препорука и 
резултатима провођења препорука; 

 Непостојањем Програма обезбјеђења и унапређења квалитета ИР као 
методолошке основе за вредновање функције ИР; 

 Непотпуна и недокументована интерна вредновања функције ИР; 
 Непровођење независних екстерних вредновања функције ИР; 
 Непостојање индикатора за мјерење успјешности ИР; 
 Неодговарајући ангажман и непосвећеност ОР квалитету ИР и 
 Неостваривање прописане улоге ЦЈХ. 

Налази ревизије показују да ЈП нису довољно користила ИР у развоју ФУК-а. Један 
од начина праћења и процјене функционисања ФУК-а је и ревизијски ангажман ИР. 
Већи број ЈП обухваћених ревизијом није путем ангажмана ИР пратио и процјењивао 
ФУК. У немогућности евалуације доприноса ИР, ЈП нису била у могућности оцијенити 
ни степен остварења мисије ИР. 

3.2.3. Систем праћења провођења препорука и њихових ефеката  

У посматраном периоду ИР у ЈП обухваћеним ревизијом је планирала провођење 313 
ревизијских ангажмана, од чега је провела 245 ревизијских ангажмана, односно скоро 
сваки четврти планирани ангажман ИР није био проведен. Ревизијски ангажмани су 
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резултирали са 507 препорука ИР, односно у просјеку око двије препоруке по 
извјештају. 

У посматраном периоду број датих препорука у извјештајима ИР у ЈП је имао 
опадајући тренд (Табела 3). 

Табела 3 - Преглед датих, провјерених и проведених препорука 

ПРЕПОРУКЕ 2018 2019 2020 2021 

Број ревизорских ангажмана 67 72 51 55 

Број датих препорука 125 195 98 89 

Број провјерених препорука 121 192 83 71 

Број потпуно проведених 
препорука  

93 140 70 45 

Број дјелимично проведених 
препорука  

14 13 9 17 

Број непроведених препорука 14 39 4 9 

Извор: Подаци прикупљени од ЈП 

Просјечан број датих препорука по ревизији у 2021. годиније 1,6 препорука по 
проведеном ревизијском ангажману. Број препорука у извјештајима ИР у ЈП кретао се 
од 0 (ревизије без препорука) до 22 препоруке, а карактеристична је и пракса ЈП код 
кога све проведене ИР у току календарске године нису резултирале ни једном 
препоруком. Пад броја препорука ИР у ЈП, поред смањења броја ревизорских 
ангажмана резултат је и понављања ревизија у истом подручју пословања сваке 
године у посматраном периоду, али и недостатака у изради студије ризика и 
провођења ревизија у областима које нису идентификоване као високоризичне. 

Поред броја препорука битан је и квалитет препорука. У структури препорука ИР 
доминирају једноставније препоруке које су краткорочног карактера, које 
подразумјевају провођење корекција формалне, административне и техничке 
природе и које нуде мању додану вриједност.  Мање су присутне комплексне 
препоруке дугорочног карактера које подразумјевају предузимање корективних мјера 
и активности и које нуде већу додану вриједност. 

Организационе јединице ЈП које су биле обухваћене ревизијом  и које су биле у 
обавези да проводе препоруке ИР не израђују или врло ријетко израђују акционе 
планове провођења препорука из извјештаја ИР. Непостојање или некомплетност 
акционих планова може да указује да су управе ЈП преузеле ризик непровођења 
препорука и посљедице које из тога проистичу. Непостојање акционих планова 
отежава интерним ревизорима приступ праћењу провођења препорука. Већина 
саговорника из ЈП ово је објашњавала чињеницом да они раде по ЗоЈП, који не 
предвиђа израду акционих планова за провођење препорука ИР, те да нису сматрали 
да имају обавезу поступања по ЗоСИФК. 
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Анализом начина провјере провођења препорука увјерили смо се да је најчешћи 
начин провјере провођења препорука поновно провођење ревизије (61%), односно 
прикупљање информација од ревидираних организационих јединица (33%) уз или без 
додатног документовања које указује да ли је препорука проведена, што су мање 
поуздани начини провјере провођења препорука, нижег нивоа увјеравања. 
Најпоузданији начин провјере провођења препорука  - накнадни преглед  користио се 
најмање (6%). Поновно провођење ревизије као најчешћи начин провјере препорука 
резултат је недостатака у систему планирања рада ИР у ЈП, односно провођења 
истих ревизија из године у годину.  

Графикон 6 – Провјерене  и проведене препоруке ИР 

 

Извор: Подаци прикупљени од ЈП 

Информације ЈП приказане у упитнику показују да је од укупног броја провјерених 
препорука 75% потпуно проведено, а 25% није проведено или је дјелимично 
проведено. На захтјев ревизије ОИР нису могла документовати релевантном и 
поузданом документацијом да су потпуно проведене препоруке наведене у упитнику. 
Ово показује да се провођење препорука провјерава мање поузданим начинима 
провјере и показује недовољан ниво документованости провођења препорука. 

Регистри препорука успостављени су у четири ЈП, од тога у два од 2021. године. 
Увидом и анализом садржаја регистара препорука евидентно је да њихово стање и 
садржај, карактерише недостатак информација потребних за праћење препорука. 
Регистри препорука не садрже информације о организационим јединицама 
надлежним за провођење препорука, о акционим плановима, да ли је препорука 
провјерена и на који начин је провјерена, о статусу препоруке након провјере, о 
датуму објављивања извјештаја и датуму измјене статуса препоруке.  

Приручницима и упутствима ИР нису утврђени статуси препорука након њиховог 
праћења по принципу препорука потпуно проведена, препорука дјеломично 
проведена, провођење препоруке у току и препорука није проведена. Непостојање 
јасно утврђених статуса препорука онемогућава упоређивање препорука и 
извјештавање о провођењу препорука. Регистри препорука нису доступни унутар ЈП, 
осим интерним ревизорима. Садржај регистра препорука ИР не омогућава да се ОР 
и управа ЈП периодично извјештавају о провођењу препорука и резултатима који се 
постижу провођењем препорука. ОИР су ријетко извјештавали ОР и управу ЈП о 

75%
потпуно 

проведене 
препоруке

11%
дјелимично 
проведене 
препоруке

14%
непроведене 

препоруке

ПРОВЈЕРЕНЕ ПРЕПОРУКЕ
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провођењу препорука, а ако су извјештавали ОР и управа ЈП били су ускраћени за 
информације о резултатима и ефектима проведених препорука. 

3.3. Систем обезбјеђења и унапређења квалитета функције интерне 
ревизије у јавним предузећима  

Тежња ка изврсности и сталном унапређењу један је од основних захтјева 
професионалне праксе ИР. Професионални стандарди указују на потребу да  ИР 
треба да раду у складу са приципима економичности, ефикасности, ефективности и 
етичности, да производи извјештаје високог квалитета и да доприноси новој 
вриједности у организацији – ЈП. То се постиже развојем система обезбјеђења и 
унапређења квалитета и низом повезаних и усклађених активности ИР. У овом 
поглављу приказани су налази који се тичу система обезбјеђења и унапређења 
квалитета функције ИР у ЈП. 

3.3.1. Адекватност система интерног и екстерног оцјењивања функције 
интерне ревизије у јавним предузећима 

Испитујући ефикасност СИФК-а у ЈП, увидом у документацију и непосредним увидом 
у процесе ИР у ЈП, ревизија се увјерила да ЈП нису успоставила систем обезбјеђења 
и унапређења квалитета ИР, што је поткријепљено чињеницама да у ЈП не постоје 
основни елементи обезбјеђења квалитета ИР: 

‐ Програм обезбјеђења и унапређења квалитета (ПОУК); 
‐ Интерна вредновања; 
‐ Екстерна вредновања и  
‐ Праћење и мјерење успјешности путем индикатора успјеха. 

ПОУК се доноси како би његова примјена у пракси пружила разумна увјеравања ОР 
и управи ЈП, али и другим интерним и екстерним пружаоцима услуга и корисницима 
резултата рада ИР, да ИР активности проводи у складу са  правном регулативом 
(законски и подзаконски прописи, укључујући и прописе ЦЈХ), професионалном 
регулативом (МСППИР и на њима утемељене методологије ИР), највишим етичким 
вриједностима и принципима (Етички кодекс) и на тај начин доприноси  
корпоративном управљању, управљању ризицима и интерним контролама у функцији 
унапређења рада пословања ЈП. 

ПОУК је основни обавезујући документ који се односи на квалитет и унапређење 
квалитета рада ИР. Ни један директор ОИР у ЈП није израдио нити усвојио ПОУК у 
посматраном периоду 2018-2021. године, иако је то обавеза и по МСППИР. Директори 
ОИР ЈП нису објављивали неусклађеност са МСППИР, нити обавјештавали управу и 
ОР о неусклађеностима. Иако ЈП немају израђене ПОУК, мањи број ОИР у својим 
извјештајима користио је навод „извршено у складу са стандардима професионалне 
праксе ИР“ што не одговара захтјевима МСППИР. Jедно ЈП је израдило ПОУК у току 
ове ревизије, у фебруару 2022. године, чије је провођење планирано од октобра 2022. 
године. Управо непостојање ПОУК-а онемогућава процјену усклађености функције ИР 
са правном регулативом, актима ЦЈХ и МСППИР. Непостојањем ПОУК-а, као 
основног методолошког документа изостаје процјена ефикасности и ефективности 
функције ИР те идентификовање могућности за унапређење.  

Иако је једна од надлежности ЦЈХ да анализира квалитет ФУК-а и ИР у циљу 
побољшања методологије и стандарда рада, ревизија се увјерила у изостанак 
активности ЦЈХ на овом плану. 
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Управе и ОР у ЈП нису имали информацију да ли ИР ради у складу са правном 
регулативом, актима ЦЈХ и МСППИР, нити да ли и на који начин ИР испуњава своју 
мисију. Према изјавама одговорних лица у ЈП (директора ОИР и интерних ревизора), 
континуирано интерно вредновање се дјелимично проводило, али ова активност није 
документована и као таква није била у функцији унапређења рада ИР. Периодично 
интерно вредновање путем периодичног самооцјењивања функције ИР се није 
проводило. Посљедице изостанка интерног вредновање квалитета ИР огледају се у 
недостатку иформације о усклађености ИР са правном и професионалном 
регулативом и актима ЦЈХ, успјешности ИР, доприносу ИР остварењу ЈП, а тиме и 
циљева пословања, испуњености очекивања управе предузећа, актуелним ризицима 
и потреби управљања ризицима те добрим праксама и потребама њихове 
афирамације. 

За коначну потврду нивоа достигнутог развоја ИР неопходна је независна оцјена – 
екстерно вредновање квалитета ИР што изискује фокус директора ОИР на основне 
предуслове за њено провођење. Обавеза екстерног вредновања је прописана 
ЗоСИФК и МСППИР и то најмање једном у 5 година послије успостављања функције 
ИР. Разлози због којих ЈП нису проводила екстерно вредновање квалитета ИР је 
неиспуњавање основних услова да се приступи екстерном вредновању.  

Најважнији разлози за непровођење екстерног вредновања, према налазима 
ревизије, су:  

 Непостојање ПОУК-а;  
 Недефинисани индикатори успјешности и  
 Изостанак интерног вредновања квалитета ИР.  

Као разлози изостанка екстерног вредновања квалитета су и упитна додана 
вриједност коју би донијело екстерно вредновање квалитета ИР, те омјер цијене 
ангажовања екстерних оцјењивача и доприноса екстерног вредновања квалитета 
функцији ИР (вриједност за новац).  

У стратешким и годишњим плановима ИР нису ни средњорочно ни краткорочно 
планиране активности на припреми и изради ПОУК-а, провођењу интерних 
вредновања путем периодичног самооцјењивања нити екстерног вредновања путем 
периодичног самооцјењивања са екстерном потврдом или поптпуне екстерне оцјене. 

Једно ЈП је у посматраном периоду провело пуну екстерну оцјену квалитета ИР (2018. 
године) која је резултирала оцјеном „дјелимично усклађено“14, односно да је функција 
ИР дјелимично усклађена са МСППИР. Екстерна оцјена није била планирана 
стратешким ни годишњим плановима ИР, није у претходни поступак укључила ОИР и 
ОР и нису јој претходиле друге потребне активности. Након проведене екстерне 
оцјене није донесен акциони план за провођење препорука које је дао екстерни 
оцјењивач у погледу унапређења организације и функционисања ИР.  

Није успостављен систем за праћење успјешности функције ИР у ЈП, који поред 
постојања и примјене ПОУК-а, подразумијева постојање и примјену квантитативних и 
квалитативних индикатора успјешности. Усљед непостојања основних елемената 
система обезбјеђења и унапређења квалитета ИР, ОИР нису ни могла о квалитету, 
успјешности и усклађености свог рада извјештавати ОР и управу ЈП. На тај начин ОР 
и управе ЈП нису имали релевантне и поуздане информације да ли ИР функционише 
у складу са правном и професионалном регулативом, да ли процеси и активности ИР 

                                                

14 Могуће оцјене вредновања функције ИР су: потпуно усклађена, дјелимично усклађена и 
није усклађена. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

36 РУ 003-21 Извјештај ревизије учинка 

„Интерна ревизија и контрола у јавним предузећима“  

 

 

имају карактеристике квалитетних, да ли ИР ради успјешно (економичност, 
ефикасност, ефективност) и да ли ИР испуњава своју утврђену улогу и мисију.  

Један број ЈП успјешност ИР изражава као однос проведених и планираних 
ревизијских ангажмана, те као однос датих и проведених препорука, и о томе 
извјештава ОР и управу ЈП. Међутим, коришћење наведених индикатора успјешности 
није давало поуздану слику успјешности ИР, обзиром на начин планирања ИР,  начин 
провјере провођења препорука, (не)постојање регистара препорука и (не)поузданост 
података у регистрима препорука. Ови подаци о успјешности су углавном 
презентовани у годишњим извјештајима ОИР и немају карактер реалних показатеља 
успјешности, те ОР и управа ЈП не могу на основу њих оцијенити успјешност и 
квалитет рада ИР. 

3.3.2. Улога Централне јединице за хармонизацију финансијског управљања, 
контроле  и  интерне ревизије у унапређењу система интерних 
финансијских контрола у јавним предузећима 

Као организациона јединица Министарства финансија, ЦЈХ је задужена за припрему 
и надзор над примјеном прописа из области ИР, координацију рада ОИР у субјектима 
и извјештавања о активностима ИР, као и прописа из области ФУК, надзор над 
примјеном усвојених прописа и извјештавање о стању и напретку СИФК.  

ЦЈХ је задужена за  припрему годишњег консолидованог извјештаја о СИФК Влади 
РС, који би требали да садрже податке о ФУК, материјално значајније налазе и 
препоруке ИР и значајније активности у циљу сагледавања стања и побољшања у 
овој области. 

Стратегијом су дефинисане кључне активности које је потребно провести ради 
унапређења СИФК у ЈС РС, самим тим и у ЈП. Анализом проведених активности 
ревизија се увјерила да до момента израде овог Извјештаја ЦЈХ није предузела 
потребне мјере за реализацију Стратегијом дефинисаних циљева. Наиме, 
Стратегијом су дефинисани циљеви у надлежности ЦЈХ који се односе на:  

област ФУК-а:   

 Јачање управљачке одговорности за законито пословање и остваривање 
дефинисаних циљева и резултата субјекта (ЦЈХ још није отпочела активност); 

 Попис пословних процеса и израда књиге пословних процеса, регистра ризика 
и стратегије за управљање ризицима (до сада око 10% ЈП финализовало 
активности); 

и област ИР (за које активности још увијек нису отпочеле):   

 Развој и примјена модела екстерног вредновања квалитета;  
 Израда методологије за праћење утицаја и квантификацију ефеката 

имплементираних препорука ИР и 
 Провођење прегледа квалитета ФУК. 

Ревизија се детаљном анализом, свих ЗоСИФК прописаних аката, увјерила да је ЦЈХ 
израдила а министар финасија донио све предвиђене акте, укључујући и 
методолошке приручнике и упутства. Међутим, није било активности ЦЈХ у погледу 
надзора над примјеном ових прописа у ЈП.    

Обзиром да ЦЈХ има кључну улогу у процесу извјештавања по основу СИФК-а, 
ревизија се фокусирала на комплетан процес извјештавања, односно на 
извјештавање ЈП према ЦЈХ, те извјештавање ЦЈХ према Влади РС. 
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Основу за активности ЦЈХ чине извјештаји ЈП (о ФУК-у и ИР) према ЦЈХ. Ови 
извјештаји представљају основни вид комуникације ЈП и ЦЈХ, а служе и као основа за 
извјештавање ЦЈХ према Влади РС. Извјештаји и изјаве ЈП слиједе форму, садржај 
и стуктуру  прописан од стране ЦЈХ. Анализа садржаја извјештаја показује да истима 
недостају подаци, информације и показатељи који би упућивали на успјешност ЈП у 
развоју СИФК-а. Неријетко постоји неусаглашеност између извјештаја и изјава 
достављених ЦЈХ од стране ЈП, због чега је упитна поузданост достављених податка 
и информација.15 Ове извјештаје карактерисала је обимност, несистематизованост и 
непоузданост података, те као такви нису били оријентисани на учинак. Од укупног 
броја ЈП у РС, годишње извјештаје достављало је њих 25 у 2021. години, односно 
12% од укупног броја ЈП.  

Наведени недостаци извјештавања ЈП према ЦЈХ довели су до тога да ЦЈХ припрема 
годишњи консолидовани извјештај о стању СИФК-а за Владу РС на основу малог 
броја непотпуних и непоузданих извјештаја ЈП. Годишњи консолидовани извјештаји 
ЦЈХ су били обимни, али недовољно систематизовани и нису давали јасан и 
систематичан приказ достигнутог нивоа развоја и стања СИФК у ЈП. Стога Влада РС 
није имала потпуне и поуздане информације о стању СИФК у ЈП (мали број извјештаја 
и упитан квалитет извјештаја ЈП) да би се предузимале мјере и активности на 
унапређењу и развоју СИФК-а. Током посматраног периода нису се предузимале 
посебне мјере и активности од стране ЦЈХ, Министарства финансија и Владе РС на 
унапређењу СИФК у ЈП. 

Једна од основних надлежности ЦЈХ, односи се на улогу у процесу координације, 
едукација и цертификовања у области СИФК-а. Анализирајући достављену 
документацију, планове и програме обука те искуства полазника обука и едукација, 
ревизија се увјерила да је ЦЈХ успоставила систем професионалног развоја 
укључујући и цертификовање интерних ревизора. Упркос обимној и разноврсној 
понуди едукација, оне нису биле у потпуности усклађене са потребама развоја СИФК-
а. Едукације су вршене углавном на нивоу конференција и семинара, биле су 
теоријског карактера којима недостају практичне и конкретне едукације у форми 
радионица и тренинга. Посебно је идентификован недостатак циљаних обука, као што 
су коришћење PIFC апликације, мапирање пословних процеса, процјена ризика, 
ревизија система, ревизија учинка, ревизија информационих технологија, планирање 
и провођење консултантских ангажмана. Изостале су и посебне обуке за чланове ОР 
и директоре ОИР-а, те обуке намијењене управама  и другим органима ЈП (обуке о 
значају и користима СИФК у управљању ЈП). ЦЈХ није анализирала и вредновала 
успостављени систем едукација и цертификовања у погледу развоја општих и 
посебних компетенција и доприноса развоју СИФК-а. 

Везано за надлежност ЦЈХ која се односи на обавезу вођења регистара ОИР-а, 
повеља, овлашћених ревизора и овлашћених интерних ревизора те лица укључених 
у ФУК, ревизија се увјерила да ЦЈХ посједује одређене регистре који су по свом 
карактеру непотпуни и неажурирани из разлога недовољне и неправовремене 
доставе података из ЈП. Прије свега мисли се на евиденције о ЈП која су успоставила 
функцију ФУК-а и ИР, ЈП који су успоставили ОР, достигнутом нивоу развоја СИФК и 
постигнутим резултатима, ангажманима директора ОИР, интерним ревизорима и 
ревизорима ангажованим у ОР, ревизорима цертификованим за екстерно 

                                                

15 Примјер: Извјештајем о провођењу планираних активности на успостављању и развоју 
система финансијског управљања и контрола се наводе чињенице које потврђују да СИФК 
није имплементиран, док се Изјавом у вези са достигнутим степеном развоја система интерних 
финансијских контрола потврђује ефикасно и ефективно функционисање СИФК-а. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

38 РУ 003-21 Извјештај ревизије учинка 

„Интерна ревизија и контрола у јавним предузећима“  

 

 

вредновање квалитета ИР, те сагласностима министра финансија и руководиоца ЦЈХ 
о ангажманима у ОИР и ОР. 

Непостојање функционалних евиденција и регистара ЦЈХ уз некомплетне и 
непоуздане извјештаје ЈП није омогућавало предузимање мјера и активности на 
развоју СИФК у ЈП.  

Увидом у успостављена правила и процедуре цертификовања интерних ревизора у 
јавном сектору РС, ревизија се увјерила да је ЦЈХ успоставила услове за  могућност 
цертификовања интерних ревизора у ЈС, и то искључиво од стране ЦЈХ а на приједлог 
ЈП у коме је потенцијални кандидат већ запослен, уз дату могућност признавања 
цертификата “овлаштени интерни ревизор” раније сертификованих интерних 
ревизора са поднесеним захтјевом до октобра 2018. године.  

Увидом у систематизацију и описе послова ЦЈХ јасно је да предвиђена 
систематизација и степен њене попуњености нису били довољни за испуњавање 
улоге ЦЈХ у погледу успостављања и развоја СИФК у ЈП. Ангажман ЦЈХ је од 
посебног значаја, али примарно усмјерен према буџетским корисницима. Имајући у 
виду значај и специфичност ЈП изостао је потребан ангажман у овом сегменту. 
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4. ЗАКЉУЧЦИ 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републке Српске провела је ревизију учинка 
Интерна ревизија и контрола у јавним предузећима, са циљем да испита ефикасност 
система интерних финансијских контрола у јавним предузећима као и допринос 
интерне ревизије у остваривању пословних резултата јавних предузећа. 

На основу налаза ревизије утврђени су основни и појединачни закључци ревизије 
учинка. Основни закључак ове ревизије учинка је да јавна предузећа нису у 
потпуности успоставила ефикасан и ефективан систем интерних финансијских 
контрола. Организација и начин функционисања интерне ревизије не доприноси у 
довољној мјери остваривању циљева јавних предузећа. 

 

4.1. Јавна предузећа се налазе у различитим фазама успостављања 
финансијског управљања и контроле, које као компонента система интерних 
финансијских контрола у јавним предузећима није успостављено. 
Успостављање финансијског управљања и контроле у јавним предузећима 
нема карактер системске и организоване активности. 

Јавна предузећа нису своје пословање ускладиле са одредбама Закона о систему 
интерних финансијских контрола у Законом прописаном року. Изостао је плански 
приступ успостављању и развоју финансијског управљања и контроле. Управе јавних 
предузећа нису благовремено отпочеле активности и исте проводе са недовољним и 
неодговарајућим ресурсима и недовољно управљачке одговорности. 

Јавна предузећа су на различитим нивоима успостављања финансијског управљања 
и контроле. Један број јавних предузећа још није почео са успостављањем, у једном 
броју јавних предузећа у току је израда докумената а у мањем броју јавних предузећа 
у току је тестирање примјене израђених докумената. Налази ревизије, као и 
тестирање примјене докумената, указује на мањкавост и непримјереност дијела 
докумената и потребу њиховог иновирања и прилагођавања. 

4.2.  Постојећа законска рјешења и њихова примјена не обезбјеђују уједначеност 
функције интерне ревизије у јавним предузећима, као ни њену усклађеност са 
захтјевима Међународних стандарда професионалне праксе интерне ревизије. 

Јавна предузећа су организавала функцију интерне ревизије у складу са Законом о 
јавним предузећима прије ступања на снагу Закона о систему интерних финансијских 
контрола. Поједина јавна предузећа постепено у функционисање интерне ревизије 
укључују примјену одредби Закона о систему интерних финансијских контрола али у 
недовољној мјери да би се постојеће праксе интерне ревизије уједначиле и у 
потпуности ускладиле са захтјевима Међународних стандарда професионалне 
праксе интерне ревизије.  

Различити приступи у њиховој примјени довели су до разлика у организовању и 
функционисању интерне ревизије, изражених разлика у документима интерне 
ревизије, разлика у релацијама интерне ревизије са одбором за ревизију и управом 
јавног предузећа, разлика у остваривању улоге одбора за ревизију и позицији и улози 
директора интерне ревизије. 

4.3. Одбори за ревизију успостављени су у складу са Законом о јавним 
предузећима. Они не функционишу на начин да у довољној мјери обезбјеђују 
извршавање улога, надлежности и одговорности из правне и професионалне 
регулативе и нису у функцији развоја система интерних финансијских контрола. 
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Одбори за ревизију су дјелимично испуњавали улогу која се односи на интерну 
ревизију, али се нису бавили питањима које се односе на оцјену докумената 
финансијског управљања и контроле, тестирањем примјене докумената и примјеном 
документа у пракси, што указује и достигнути ниво његовог развоја. 

У интерним актима јавних предузећа нису свеобухватно дефинисане улоге, 
надлежности и одговорности одбора за ревизију. Пословници о раду oдбора за 
ревизију су донесени, али нису усклађивани са промјенама у правној и 
професионалној регулативи, промјенама у условима и околностима у којима јавна 
предузећа остварују утврђену мисију, управљачким и ревизијским праксама, те као 
такви не обезбјеђују ефикасан и ефективан рад одбора за ревизију. 

У одборе за ревизију именују се и лица која немају професионално искуство у 
ревизији, контроли и управљању ризицима, не посједују релевантне професионалне 
сертификате, искуство у корпоративном управљању и управљању јавним 
предузећима. У одборима за ревизију су именована и лица која су истовремено 
ангажована у више одбора за ревизију, која су истовремено и чланови одбора за 
ревизију и директори интерне ревизије у различитим јавним предузећима, који су 
чланови одбора за ревизију и интерни ревизори у другим јавним предузећима и 
јавним институцијама. 

4.4  Функција интерне ревизије је организована без потребних претпоставки и 
одговарајућих ресурса за њен успјешан рад у јавним предузећима. 

У правилницима о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста нису 
јасно дефинисане улоге, надлежности и одговорности одјељења интерне ревизије, 
описи послова интерних ревизора и других ангажованих лица и посебни услови за 
интерне ревизоре. Одјељења интерне ревизије су различито организационо 
позиционирана у јавним предузећима, са разликама у функционалној и 
административној одговорности и односима са одбором за ревизију и управама 
јевних  предузећа. 

Посебно је изражен недостатак прописаних надлежности и послова директора 
интерне ревизије. Надлежности и описи послова директора интерне ревизије нису 
препознати у правилницима о унутрашњој организацији и систематизацији, одлукама 
о именовању директора или другом акту јавног предузећа. Наведени недостаци 
резултирали су различитим улогама, активностима и резултатима рада директора 
одјељења интерне ревизије. 

4.5. Ангажмани интерне ревизије по свом дизајну, планирању и провођењу не 
могу у довољној мјери  бити у функцији испуњавања мисије интерне ревизије 
и остваривању пословних циљева јавних предузећа.   

Ангажмани интерне ревизије су углавном ангажмани увјеравања, са доминантном 
финансијском ревизијом и ревизијом усклађености. Ангажмани интерне ревизије су 
ограничени на одређен број подручја и процеса, ревизије се периодично понављају 
чиме се доводи у питање испуњавање мисије интерне ревизије. 

Планирање интерне ревизије није дио интегралног процеса планирања у јавним 
предузећима што доводи до неусклађености планова интерне ревизије са плановима 
јавних предузећа. 

Планирање интерне ревизије није засновано на адекватној процјени ризика 
презентованој у студији ризика и не пружа увјеравање да ће за ревизијске ангажмане 
бити изабрана подручја, процеси и активности са израженим ризицима у погледу 
вјероватноће његовог настанка и утицаја на остваривање постављених циљева и 
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планираних задатака. Овакав приступ процјени ризика и планирању интерне ревизије 
доводи у питање нову додану вриједност. 

4.6. У јавним предузећима није успостављен ефективан систем обезбјеђења и 
унапређења квалитета интерне ревизије, систем мјерења успјешности интерне 
ревизије и њеног доприноса јавном предузећу. 

Одјељења интерне ревизије у јавним предузећима нису успоставила регистре 
препорука, евиденције о акционим плановима за провођење препорука, начину 
праћења и провјере провођења препорука, статусу провјерених препорука, 
резултатима и ефектима који се постижу провођењем препорука. Ове евиденције су 
требале бити основа за евалуацију интерне ревизије и извјештавање одбора за 
ревизију и управе јавног предузећа о остваривању улоге и мисије интерне ревизије. 

Програм обезбјеђења и унапређења квалитета интерне ревизије у већем броју јавних 
предузећа није донесен, а у онима у којима је донесен се не примјењује. Интерна и 
екстерна вредновања интерне ревизије, као обавезујућа по Закону о систему 
интерних финансијских контрола и Међународним стандардима професионалне 
праксе интерне ревизије, не планирају се и не проводе. 

Индикатори за мјерење успјешности интерне ревизије нису дефинисани, те у 
недостатку поменутих евиденција и регистара, методолошких упутстава нису се 
проводиле евалуације успјешности интерне ревизије и њеног доприноса остваривању 
утврђених пословних циљева и планираних задатака. 

4.7 Извјештавање о функционисању и развоју система интерних финансијских 
контрола у јавним предузећима не обезбјеђује довољне и поуздане 
информације за предузимање мјера и активности на организовању ефикасног 
и ефективног система интерних финансијских контрола. 

Постојећи начин извјештавања подразумијева одвојено полугодишње и годишње 
извјештавање о финансијском управљању и контроли и интерној ревизији. Извјештаји 
су комплексни, детаљни, обимни, несистематизовани и не обезбјеђују одборима за 
ревизију и управама јавних предузећа релевантне и поуздане информације о стању, 
функционисању и развоју система интерних финансијских контрола, постојању ризика 
и приједлозима мјера за ефикасан и ефективан систем интерних финансијских 
контрола. Извјештаји јавних предузећа о финансијском управљању и контроли и 
изјаве директора јавних предузећа о функционалности финансијског управљања и 
контроле нису усклађене и као јединствен документ не дају поуздане информације. 

На основу извјештаја мањег броја јавних предузећа Централна јединица за 
хармонизацију финансијског управљања, контроле  и  интерне ревизије припремa за 
Владу Републике Српске годишњи консолидовани извјештај о стању система 
интерних финансијских контрола. Извјештаји Централне јединице за хармонизацију 
финансијског управљања, контроле  и  интерне ревизије су обимни, детаљни и 
недовољно систематизовани. Извјештаји не садрже систематизоване информације 
које би омогућиле Влади Републике Српске предузимање мјера на унапређењу и 
развоју система интерних финансијских контрола. 

4.8 Централна јединица за хармонизацију финансијског управљања, контроле  и  
интерне ревизије је имала значајне активности које се односе на систем 
интерних финансијских контрола које су у мањој мјери фокусиране на јавна 
предузећа и потребе јавних предузећа. 

Министар финансија је на приједлог Централне јединице за хармонизацији 
финансијског управљања, контроле и интерне ревизије донио  подзаконске прописе 
на основу Закона о систему интерних финансијских контрола. Поједини подзаконски 
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прописи су иновирани и на тај начин је комплетирана регулатива укључујући 
методолшке приручнике и упутства. У условима недовољних ресурса Централна 
јединица за хармонизацију финансијског управљања, контроле  и  интерне ревизије 
није проводила активности на надзору примјене прописа у јавним предузећима. 

Активности на плану едукације углавном су биле недовољне и неприлагођене 
потребама развоја финансијског управљања и контроле у јавним предузећима, а 
активности на едукацији интерних ревизора на нивоу теоријских и недовољно 
практичних едукација. Није било организованих циљаних едукација за  представнике 
управе јавних предузећа, одборе за ревизију и директоре интерне ревизије.
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5. ПРЕПОРУКЕ 

На основу налаза и закључака, заснованих на релевантним, поузданим и довољним 
ревизијским доказима, креиране су препоруке ревизије. 

Најзначајније улоге и надлежности за функционисање и развој система интерних 
финансијских контрола у јавним предузећима имају Влада Републике Српске односно 
Министарство финансија, управе јавних предузећа, одбори за ревизију и одјељења 
интерне ревизије. 

Препоруке су упућене Влади Републике Српске односно Министарству финансија и 
јавним предузећима у складу са њиховим улогама, надлежностима и одговорностима 
у упрваљању системом интерних финансијских контрола у јавним предузећима.  

Препоруке за Владу Републике Српске и Министарство финансија 

Влада Републике Српске надлежна је за донoшење стратешкo-развојних докумената, 
предлагање законских и доношење подзаконских прописа. Министарство финансија 
је надлежно да провођење активности утврђених Законом о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске. У циљу развоја и 
ефикасног и ефективног функционисања система интерних финансијских контрола у 
јавном сектору потребно је да Влада Републике Српске и Министарство финансија: 

5.1 Анализирају и на основу резултата анализе прeиспитају и ускладе 
законодавни оквир како би се на тај начин обезбиједило јединствено 
организовање и функционисање интерне ревизије у јавним предузећима. 

Координисаним активностима Министарства финансија и других надлежних 
министарстава у Влади Републике Српске потребно је анализирати одредбе Закона 
о привредним друштвима, Закона о јавним предузећима и Закона о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и предузети активности на 
усклађивању законодавног оквира путем измјена и допуна наведених закона. 
Примјена иновираних закона треба да обезбиједи јединствен приступ јавних 
предузећа организовању, функционисању и управљању функцијом интерне ревизије 
у складу са захтјевима релевантних професионалних стандарда. 

У склaду са иновираним и усклађеним законима Централна јединица за 
хармонизацију финансијског управљања, контроле и интерне ревизије ће креирати 
подзаконске прописе који ће у пракси обезбједити да се имплементирају нова 
законска рјешења. 

5.2  Анализирају улогу Централне јединице за хармонизацију финансијског 
управљања, контроле и интерне ревизије и осигурају услове за њен активнији 
ангажман у развоју система интерних финансијских контрола у јавним 
предузећима. 

Анализирати надлежности и расположиве ресурсе Централне јединице за 
хармонизацију финансијског управљања, контроле  и  интерне ревизије и по потреби 
извршити њихово усклађивање како би ресурси Централне јединице за 
хармонизацију финансијског управљања, контроле и интерне ревизије били довољни 
и одговарајуће за провођење прописаних надлежности. 

Централна јединица за хармонизацију финансијског управљања, контроле и интерне 
ревизије додатно ће анализирати постојећи систем извјештавања и у складу са 
Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске предложити једноставнији, поузданији и ефективнији систем извјештавања на 
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релацији јавна предузећа – Министарство финансија и Министарство финансија – 
Влада Републике Српске. 

Активности Централне јединице за хармонизацију финансијског управљања, 
контроле  и  интерне ревизије потребно је фокусирати на плану успоставе 
финансијског управљања и контроле и развоја интерне ревизије у складу са 
израженим потребама јавног предузећа и захтјевима важеће регулативе. Фокус 
активности поред комплетирања правног оквира треба да буде и надзор над 
примјеном прописа, праћење успостављања финансијског управљања и контроле и 
развоја интерне ревизије и организовања едукативних и консултативних активности. 

Препоруке за јавна предузећа 

Препоруке за јавна предузећа односе се на активности управе, одбора за ревизију и 
одјељења интерне ревизије на развоју и функционисању система интерних 
финансијксих контрола. Потребно је да јавна предузећа: 

5.3 Обезбиједе потребне услове и на системски и организован начин  проводе 
активности на  успостављању и развоју финансијског управљања и контроле. 

Управе јавних предузећа треба да донесу План успостављања и имплементације 
финансијског управљања и контроле са јасним мјерама и активностима, носиоцима, 
потребним ресурсима, роковима и динамиком провођења плана, очекиваним 
резултатима и начинима праћења и процјене развоја финасијског управљања и 
контроле. Пратити и периодично анализирати провођење плана и по потреби 
предузимати корективне мјере и активности и интерну одговорност за непровођење 
плана. Током провођења плана користити ресурсе интерне ревизије у праћењу и 
процјени нивоа развоја и функционалности финансијског управљања и контроле. 

Управе јавних предузећа ће у координацији са Централном јединицом за 
хармонизацију финансијског управљања, контроле  и  интерне ревизије и другим 
институцијама планирати и проводити обуке и консултације у јавном предузећу како 
би се на тај начин едуковали и мотивисали органи јавних предузећа, одбори за 
ревизију, оперативни менаџмент и интерни ревизори за извршавање утврђених улога 
и надлежности. 

5.4 Ускладе интерну регулативу која се односи на интерну ревизију ради 
обезбјеђења претпоставки за ефикасан и ефективан рад Одјељења интерне 
ревизије. 

Ускладити интерне акте јавних предузећа са одредбама Закона о систему интерних 
финансијских контрола и Међународним оквиром професионалне праксе интерне 
ревизије ради јасног регулисања улога и надлежности Одјељења интерне ревизије, 
унутрашње организације и организационог позиционирања Одјељења интерне 
ревизије и обезбјеђења функционалне и административне одговорности интерне 
ревизије. 

Анализирати Правилник о унутрашњој организацији и ситематизацији радних мјеста 
у дијелу који се односи на Одјељење интерне ревизије у погледу редефинисања 
радних мјеста и потребног броја извршилаца, општих и посебних услова и описа 
послова за радна мјеста. Неопходно је попунити радна мјеста са извршиоцима како 
би се обезбиједили довољни и одговарајући ресурси да  интерна ревизија извршава 
своју улогу на ефикасан и ефективан начин. 
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5.5 Ускладе интерну регулативу која се односи на одборе за ревизију и да се 
примјеном регулативе обезбиједи ефикасан и ефективан рад у функцији 
развоја система интерних финансијских контрола. 

У интерним актима јавних предузећа додатно дефинисати надлежности и 
одговорност одбора за ревизију и релације са органима јавних предузећа. Одбори за 
ревизију треба да донесу нове или иновирају постојеће Пословнике о раду на начин 
да их ускладе са промјенама правне и професионалне регулативе, промјенама у 
јавним предузећима а уважавајући услове и околности у којима јавна предузећа 
извршавају утврђену мисију. 

Одбори за ревизију треба да израђују годишње планове рада и да о провођењу 
годишњег плана и другим битним активностима годишње извјештавају Надзорни 
одбор и информишу управу јавног предузећа. У циљу успостављања и 
имплементације финансијског управљања и контроле потребан је интензивнији 
ангажман одбора за ревизију. 
Приликом избора чланова одбора за ревизију поред општих и посебних услова 
водити рачуна о другим ангажманима у другим јавним предузећима и институцијама 
и постигнутим резултатима у претходном периоду. 
 
5.6 Ангажмане интерне ревизије планирају и проводе у складу са захтјевима 
професионалних стандарда како би били у функцији остваривања 
постављених циљева и планираних задатака јавних предузећа. 

Планирање интерне ревизије треба да буде дио интегрисаног процеса планирања у 
јавним предузећима. Планове интерне ревизије припремати уважавајући планове 
пословања јавних предузећа а на основу процјене ризика презентоване у студији 
ризика. Планирањем интерне ревизије обезбиједити да се ресурси интерне ревизије 
ангажују на подручјима, процесима и активностима са израженим ризицима и гдје је 
могуће додати нову вриједност за јавна предузећа. 

Поред ангажмана увјеравања потребно је планирати и проводити консултантске 
ангажмане. У погледу врста ревизије, ресурсе ревизије значајније ангажовати на 
провођењу ревизије учинка и ревизије система. 

Одјељења интерне ревизије ће организовати евиденције о планираним и проведеним 
ревизијским ангажманима, акционим плановима, датим, провјереним и проведеним 
препорукама, начинима провјере препорука и резултатима и ефектима провођења 
препорука. 

 
5.7 Успоставе систем обезбјеђења и унапређења квалитета интерне ревизије и 
проводе евалуацију активности интерне ревизије. 

Одјељења интерне ревизије ће у складу са захтјевима правне и професионалне 
регулативе да припреме Програм обезбјеђења и унапређења квалитета интерне 
ревизије и обезбједе његову примјену у пракси. У складу са Законом о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и Међународним 
стандардима професионалне праксе интерне ревизије планирати и проводити 
интерна и екстерна вредновања функције интерне ревизије на начин да та 
вредновања доносе нову вриједност и да се проводе уважавајући принцип 
вриједности за новац. 

Одјељења интерне ревизије ће, у складу са добрим ревизијским и управљачким 
праксама, дефинисати индикаторе успјешности интерне ревизије и исте 
примјењивати приликом евалуације успјешности и доприноса интерне ревизије 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

46 РУ 003-21 Извјештај ревизије учинка 

„Интерна ревизија и контрола у јавним предузећима“  

 

 

остваривању постављених циљева и планираних задатака јавних предузећа. О 
резултатима интерних, екстерних вредновања и евалуације функције интерне 
ревизије извјештавати одбор за ревизију и управу јавног предузећа. 
 
5.8 Путем годишњих извјештаја обезбиједе потребне информације органима 
јавних предузећа, а јавна предузећа Централној јединици за хармонизацију 
финансијског управљања, контроле и интерне ревизије. 

У складу са системом извјештавања које утврди Министарство финансија јавна 
предузећа ће о развоју система интерних финансијских контрола извјештавати 
Централну јединицу за хармонизацију финансијског управљања, контроле  и  интерне 
ревизије. Извјештавању треба да претходи праћење и процјена функционалности 
финансијског управљања и контроле и евалуација успјешности функције интерне 
ревизије. 

Одјељење интерне ревизије ће извјештавати Одбор за ревизију и управу јавног 
предузећа, а извјештаји трeба да садрже информације о планираним и проведеним 
ревизијским ангажманима, најважнијим налазима, закључцима и препорукама, о 
провјери провођења препорука, ризицима повезаним са функцијом интерне ревизије, 
резултатима провођења Програма обезбјеђења и унапређења квалитета интерне 
ревизије и друге информације по захтјевима Међународних стандарда 
професионалне праксе интерне ревизије. 
 

 

 

 

Вођа ревизорског тима 

мр Бојан Драгишић, с.р. 
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6. ПРИЛОЗИ УЗ ИЗВЈЕШТАЈ 

Прилог број 1: Листа референци 

1. Стратегија развоја система интерних финансијских контрола у јавном сектору 
Републике Српске 2021-2025 

2. Стратегија управљања јавним финансијама Републике Српске за период 
2021–2025. година 

3. Програм економских реформи Републике Српске за период 2018-2020. године 
4. Закон о јавним предузећима Републике Српске (Службени гласник Републике 

Српске број 75/04, 78/11) 
5. Закон о привредним друштвима Републике Српске (Службени гласник 

Републике Српске број 127/08) 
6. Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 

Српске (Службени гласник Републике Српске број 91/16) 
7. Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске (Службени гласник 

Републике Српске број 94/15) 
8. Стандарди корпоративног управљања (Службени гласник Републике Српске 

број 17/10) 
9. Међународни оквир професионалне праксе интерне ревизије 
10. Стандарди интерне контроле у субјектима јавног сектора Републике Српске 
11. Проведбене смјернице, Становиште института интерних ревизора  
12. Улога интерне ревизије у корпоративном управљању, Становиште института 

интерних ревизора  
13. Улога интерне ревизије у управљању ризицима предузећа, Становиште 

института интерних ревизора  
14. Осавремењавање три линије одбране, Становиште института интерних 

ревизора  
15. Споразума о стабилизацији и придруживању БиХ са Европском унијом 
16. Извјештај о Босни и Херцеговини за 2021. годину, Европска комисија 
17. Кодекс професионалне етике за интерне ревизоре (Службени гласник 

Републике Српске број 24/17) 
18. Правилник о садржају извјештаја и начину извјештавања о систему ФУК 

(Службени гласник Републике Српске број 1/22) 
19. Правилник о условима за запошљавање, статусу и положају интерних 

ревизора у јавном сектору (Службени гласник Републике Српске број 1/22) 
20. Правилник о садржају извјештаја и начину извјештавања интерне ревизије 

(Службени гласник Републике Српске број 96/17) 
21. Правилник о условима за стицање звања интерног ревизора у јавном сектору 

(Службени гласник Републике Српске број 1/22) 
22. Упутство o начину и поступку успостављања и спровођења ФУК (Службени 

гласник Републике Српске број 99/17) 
23. Упутство за интерне ревизоре јавног сектора Републике Српске (Службени 

гласник Републике Српске број 84/17)  
24. Приручник за интерне ревизоре у јавном сектору Републике Српске 
25. Оквирна повеља интерне ревизије, (Службени гласник Републике Српске број 

24/17) 
26. Консолидовани годишњи извјештај о успостављању и развоју интерне 

финансијске контроле у јавном сектору Републике Српске са стањем на дан 
31.12.2021. године  



 

 

27. Консолидовани годишњи извјештај о успостављању и развоју интерне 
финансијске контроле у јавном сектору Републике Српске са стањем на дан 
31.12.2020. године  

28. Консолидовани годишњи извјештај о успостављању и развоју интерне 
финансијске контроле у јавном сектору Републике Српске са стањем на дан 
31.12.2019. године  

29. Консолидовани годишњи извјештај о успостављању и развоју интерне 
финансијске контроле у јавном сектору Републике Српске са стањем на дан 
31.12.2018. године   

30. Консолидовани годишњи извјештај о успостављању и развоју интерне 
финансијске контроле у јавном сектору Републике Српске са стањем на дан 
31.12.2017. године   

31. Консолидовани годишњи извјештај о успостављању и развоју интерне 
финансијске контроле у јавном сектору Републике Српске са стањем на дан 
31.12.2016. године   

32. Консолидовани годишњи извјештај о успостављању и развоју интерне 
финансијске контроле у јавном сектору Републике Српске са стањем на дан 
31.12.2015. године 

33. Извјештај о екстерној оцјени квалитета интерне ревизије у Предузећу за 
поштански саобраћај Поште Српске а.д. Бања Лука 

34. Извјештај ревизије учинка ГСРЈС РС „Организација и функционисање интерне 
ревизије у јавном сектору Републике Српске“, 2017. године 

35. Извјештај ревизије учинка ГСРЈС РС „Плaнирaњe и извjeштaвaњe у jaвним 
прeдузeћимa“, 2021. године 
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Прилог број 2: Ниво достигнутог развоја ФУК-а 

 
Извор: Подаци прикупљени од ЈП 



 

 

Прилог број 3: Ниво реализације Стратегије до краја првог полигодишта 2022. године 
 Стр 1. 

 
 
 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

ОБУХВАЋЕНЕ 

ОБЛАСТИ
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

ОПЕРАТИВНЕ 

МЈЕРЕ

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ 

ПРОВЕДЕНЕ МЈЕРЕ
АКТИВНОСТИ

Унапријеђене контроле у управљању приходима, 

расходима, имовином и обавезама

СТЕПЕН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

89%  ЈП РАДЕ СТУДИЈУ РИЗИКА

Унапријеђене контроле у управљању приходима, 

расходима, имовином и обавезама

СТЕПЕН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1 ЈП РАДИ РЕДОВНА АЖУРИРАЊА

7 ЈП НИЈЕ ДО САДА РАДИЛО АЖУРИРАЊА

Брже, доступније и транспарентније јавне услуге 

и повећано задовољство корисника

СТЕПЕН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1 ЈП ЗАВРШИЛО ПОСЛОВЕ НА ПРОЦЕСУ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ ПРОЦЕДУРА И ОПТИМИЗАЦИЈЕ ПП

1 ЈП ДИЕЈЛИМИЧНО ПРИСТУПИЛО ПРОЦЕСУ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ ПРОЦЕДУРА И ОПТИМИЗАЦИЈЕ 

ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

4 ЈП ПЛАНИРА АКТИВНОСТИ ПО ОВОМ ПИТАЊУ

3 ЈП НИЈЕ РАДИЛО НИШТА ПО ПИТАЊУ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ ПРОЦЕСА И ОПТИМИЗАЦИЈЕ 

ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

Брже, доступније и транспарентније јавне услуге 

и повећано задовољство корисника

СТЕПЕН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1 ЈП КОРИСТИ ПОНУЂЕНУ ПИФЦ АПЛИКАЦИЈУ 

3 ЈП ПЛАНИРАЈУ РЕАЛИЗАЦИЈУ

5 НЕМА КАПАЦИТЕТЕ, НИТИ СОФТВЕРСКА РИЈЕШЕЊА

Унапријеђено управљање ризицима 

у пословању субјеката

СТЕПЕН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1 ЈП КОНТИНУИРАНО АЖУРИРА РАНИЈЕ УСВОЈЕНА ДОКУМЕНТА

2 ЈП ИМАЈУ ДОКУМЕНТА АЛИ НИСУ РАЂЕНА АЖУРИРАЊА

3 ЈП СУ УТОКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА

3 ЈП НЕМА ДОКУМЕНТА (1 ЈП ПЛАНИРА ИЗРАДУ ДОКУМЕНАТА)

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СИФК У ЈП РС ЗА ПЕРИОД 2021–2025. ГОДИНЕ

АКЦИОНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ ЈИФК 2021– јун 2022. године

ФИНАНСИЈСКО

 УПРАВЉАЊЕ

 И 

КОНТРОЛА

1. ФУК

усмјерен на најзначајније

ризике у управљању

 јавним финансијама

1.1. Јачање система интерних

контрола у пословним процесима 

везаним за управљање приходима,

расходима, имовином и обавезама

1.2. Јачање система интерних

контрола везаних за ефикасност

 пословних процеса субјекта

Процјена ризика и приједлози системских контрола у процесима управљања јавним финансијама

 (одговорна ЦЈХ и ЈП)

Ажурирање интерних процедура субјеката, уважавајући резултате процјене ризика

 (одговорна ЈП)

Стандардизација процедура и оптимизација пословних процеса за пружање услуга – анализа трошкова, 

укидање непотребних или дуплих корака, елиминација „уских грла“ (одговорни ЈП)

Развијати апликативне контроле у софтверским рјешењима буџетских корисника уз подршку дигитализацији 

пословања и развоју е-управе (одговорни PARCO БиХ Влада РС и ЈП)

Наставак активности на изради пописа и књиге пословних процеса, регистра ризика и 

стратегија за управљање ризицима (одговорна ЈП)

1.3. Попис пословних процеса и

израда књиге пословних процеса, 

регистра ризика и стратегије за 

управљање ризицима
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Стр 2. 

 

Извор: Стратегија развоја СИФК-а у ЈС РС за период 2021-2025. године и подаци прикупљени од ЈП 

 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

ОБУХВАЋЕНЕ 

ОБЛАСТИ
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

ОПЕРАТИВНЕ 

МЈЕРЕ

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ 

ПРОВЕДЕНЕ МЈЕРЕ
АКТИВНОСТИ

Унапријеђен квалитет рада

 интерне ревизије

СТЕПЕН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1 ЈП УСВОЈИЛО ПОУК 2/2022

6 ЈП ИМА ПОВЕЉУ ОД ТОГА ЈЕДНА УСВОЈЕНА 6/2022, А ДВИЈЕ 2021 

НЕКА ЈП СЕ ПОЗИВАЈУ НА СТРИКТНО ПОШТИВАЊЕ ЗоЈП 

Боља покривеност буџета

 функцијом интерне ревизије

СТЕПЕН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

6 ЈП - РАДНА МЈЕСТА ПРЕДВИЂЕНА СИСТЕМАТИЗАЦИЈОМ У ПОТПУНОСТИ ПОПУЊЕНА

2 ЈП ПОПУЊЕНОСТ 83% И 57%

1 ЈП НЕМА АНГАЖОВАНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

НИЈЕ ОБЕЗБЈЕЂЕН ПРИНЦИП 4 ОКА (ИЗОСТАЈЕ ТИМСКИ РАД)

ИР пружа мјерљиве ефекте рада у областима од 

стратешког значаја за субјекте ЈС РС

СТЕПЕН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1 ЈП ИМА УСВОЈЕН РЕГИСТАР РИЗИКА КОЈИ РЕДОВНО АЖУРИРА

1 ЈП ИМА РЕГИСТАР РИЗИКА ТЕК ОД 2022

1 ЈП ЈЕ САМО ЗА 2018 ГОДИНУ ИМАЛО РЕГИСТАР РИЗИКА

6 ЈП ДО САДА НИЈЕ ИМАЛО РЕГИСТАР РИЗИКА (ОД ТОГА 4 ПЛАНИРАЈУ ИЗРАДУ)

ПЛАНОВИ РЕВИЗИЈЕ ОДРЕЂЕНИ ИНТЕРНИМ АКТИМА

 (ревизија јавних набавки, ревизија пописа имовине, ревизија уговора са другим лицима)

2.3. Усмјеравање ИР на пружање 

додатне вриједности у 

високоризичним областима

Развити методологију и алате за интерну процјену квалитета од стране руководиоца ЈИР, 

укључујући израду Програма осигурања и унапређењ (одговорна ЦЈХ и  ЈП)

Попуњавање пражњених систематизованих радних мјеста ИР  (одговорна Влада РС и ЈП)

Усмјерити интерну ревизију на подручја високог ризика (регистри ризика и независна процјена ОИР) и 

давање препорука за рјешавање узрока ризика (одговорна ЈП)

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СИФК У ЈП РС ЗА ПЕРИОД 2021–2025. ГОДИНЕ

АКЦИОНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ ЈИФК 2021– јун 2022. године

ИНТЕРНА

 РЕВИЗИЈА

2. Ресурси ИР се користе 

ефикасно и остварује се 

додатна вриједност

2.1. Осигуравање усклађености рада 

интерне ревизије са законима и 

МСППИР

2.2. Попуњавање упражњених радних 

мјеста у ЈИР и ОИР у складу са 

Законом



 

 

Прилог број 4: Правилници о интерним контролама и интерним контролним поступцима 

 

 
Извор: Подаци прикупљени од ЈП 
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Прилог број 5: Повеље и методолошке основе интерне ревизије 

 
Извор: Подаци прикупљени од ЈП 



 

 

Прилог број 6: Надлежности Одбора за ревизију  

 

Извор: Подаци прикупљени од ЈП 

НАДЛЕЖНОСТИ ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ

Закон о систему интерних финансијских контрола - Члан 48.

ПОШТЕ 

СРПСКЕ
ШУМЕ РС ЖРС ПУТЕВИ РС МХ ЕРС

ЕЛЕКТРО 

ДОБОЈ
ЗУНС

ВОДОВОД 

БАЊА ЛУКА

КОМУНАЛАЦ 

БИЈЕЉИНА

усвајање пословника о раду ОР         

пружa подршку активностима интерне ревизије путем савјета о 

структури ОИР   Х   Х Х Х 

пружи подршку активностима интерне ревизије путем савјета о 

именовању и разрјешењу Директора ОИР         

пружи подршку активностима интерне ревизије путем савјета о  

студију ризика и плановима ОИР   Х   Х Х Х Х 

пружи подршку активностима интерне ревизије путем савјета о 

периодичним извјештајима ОИР   Х   Х   Х 

пружи подршку активностима интерне ревизије путем савјета о 

извјештају о накнадном прегледу Х Х Х Х   Х Х Х 

пружи подршку активностима интерне ревизије путем савјета о 

извјештају о екстерном прегледу квалитета рада ОИР
Х* Х Х Х Х Х Х Х Х

осигурава да ОИР изврши свој посао у складу са планом 

ревизије  Х Х Х   Х Х Х

поднесе надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о 

својим састанцима сваког мјесеца Х Х Х  Х Х Х  

осигура да ОИР обавља своје обавезе у складу са 

међународним ревизијским стандардима
Х Х Х Х Х Х Х Х Х

извјештава НО о реализацији препорука по извјештајима о 

ревизији         

подноси извјештај на свакој годишњој скупштини, а на ванредној 

сједници скупштине када сматра да је извјештавање потребно 

или када то затражи НО
        

разматра документа која се односе на ФУК Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Прилог број 7: Надлежности ОИР у складу са МСППИР 

 
Извор: Подаци прикупљени од ЈП 

СТАНДАРДИ (МСППИР)
ПОШТЕ 

СРПСКЕ
ШУМЕ РС ЖРС

ПУТЕВИ 

РС
МХ ЕРС

ЕЛЕКТРО 

ДОБОЈ
ЗУНС

ВОДОВОД 

Б. ЛУКА

КОМУНАЛАЦ 

БИЈЕЉИНА

Стандард 1000 - Сврха, овлаштења и одговорност 

Одбор за ревизију је одговоран за коначно одобрење повеље интерне ревизије


Х од 

8/2021. год

Х од 

6/2022. год

Х 
радни мат.

Х Х 
Х 

радни мат.

Х 
7/2021. год

Стандард 1000 – Сврха, овлаштења и одговорност 

Повеља ИР мора бити у складу с мисијом интерне ревизије и обавезујућим елементима МОППИР
Х 

уопштено

Х 
уопштено

Х 
уопштено

Х 
уопштено

Стандард 1100 - Неовисност и објективност 

Директор ОИР мора имати директан и неограничен приступ вишем менаџменту и одбору, што 

се може постићи двојним извјештавањем (стање по интервјуима)



од 2021. год
 Х 

Х 
зависи

од директ.

Х Х
Х до 2021.  

није без 

приступа 



Стандард 1110 – Организацијска неовисност 

Директор ОИР функционално одговара одбору за ревизију када одбор: одобрава повељу 

интерне ревизије, одобрава план интерне ревизије темељен на ризицима, …


Х 

дјелимично

Х 
дјелимично

Х Х Х
Х 

субјективни

 разлози

Х Х 
дјелимично

Стандард 1111 –Директна интеракција с одбором 

Директор ОИР мора комуницирати с одбором и бити с њим у директној интеракцији.
  Х    Х  

Стандард 1300 – Програм осигурања квалитете и унапрјеђења

Директор ОИР требао би подржавати надзор одбора над ПОУК-ом
Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Стандард 1312 – Екстерно вредновање

Директор ОИР мора с одбором расправити о облику и учесталосит екстерног вредновања, 

те о квалификацијама и независности екстерног процјенитеља…

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Стандард 1320 – Извјештавање о програму осигурања квалитете и унапрјеђења

Директор ОИР  мора извјестити о резултатима ПОУК виши менаџмент и одбор. 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Стандард 1322 – Објава неусклађености

Када неусклађеност с Етичким кодексом или Стандардима има утицај на обим или функционисање 

ИР, Директор ОИР мора обавијестити виши менаџмент и одбор о неусклађености …

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Стандард 2010 – Планирање

Како би израдио план темељен на процјени ризика, Директор ОИР се савјетује с вишим 

менаџментом и одбором те стиче разумијевање о стратегијама предузећа, кључним пословним 

циљевима, повезаним ризицима и процесима управљања ризицима. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Стандард 2020 – Саопштавање и одобрење

Директор ОИР мора обавијестити виши менаџмент и одбор о плановима функције ИР и 

потребним ресурсима, укључујући важне промјене до којих је дошло у међувремену, како би их 

могли размотрити и одобрити. Обавијест мора укључивати и могући утјецај ограничавања ресурса.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Стандард 2060 – Извјештавање вишег менаџмента и одбора

Директор ОИР мора периодично извјештавати виши менаџмент и одбор о сврси функције 

интерне ревизије, овлаштењама, одговорностима и остварењима у односу на план, као и о 

њезиној усклађености с Етичким кодексом и Стандардима. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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