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УВОД
Сврха и циљ
Консолидовани извештај о стању Интерне финансијске контроле у
јавном сектору (у даљем тексту: ИФКЈ) у Републици Србији, сачињен је на
основу годишњих извештаја корисника јавних средстава. Сврха извештаја је да
се обзнане информације о активностима корисника јавних средстава на увођењу
и јачању система за финансијско управљање и контролу и успостављању,
кадровској попуњености и активностима интерне ревизије. Имајући у виду да
систем ИФКЈ представља подршку управљачкој одговорности руководилаца,
циљ извештаја је да се уоче добре стране и недостаци и изнесу препоруке за
побољшање система.
Правни основ
Овај извештај је заснован на Закону о буџетском систему („Службени
глaсник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13), који
предвиђа обавезу корисника јавних средстава да успоставе систем финансијског
управљања и контроле као сет правила и процедура и њихову примену и да
уведу функцију интерне ревизије. Подзаконским актима ближе је прописан
начин увођења, одржавања и развоја система финансијског управљања и
контроле и интерне ревизије и то Правилником о заједничким критеријумима и
стандардима за успостављање функционисање извештавање о систему
финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“,
број 99/11 и 106/13), (у даљем тексту: Правилник ФУК) и Правилником о
заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким
упуствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору
(„Службени гласник РС“, број 99/11 и 106/13), (у даљем тексту: Правилник ИР).
Наведеним законом и подзаконским актима прописана је обавеза руководилаца
корисника јавних средстава да о стању финансијског управљања и контроле (у
даљем тексту: ФУК) и интерне ревизије (у даљем тексту: ИР) у организацији за
коју су одговорни, једанпут годишње известе министра финансија преко
Централне јединице за хармонизацију (у даљем тексту: ЦЈХ).
Снажну подршку увођењу и јачању система ИФКЈ пружила је Влада
доношењем Стратегије развоја интерних финансијских контрола у јавном
сектору у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 61/09 и 23/13) (у
даљем тексту: Стратегија). Стратегија садржи план активности развоја ИФКЈ.
Начин састављања консолидованог годишњег извештаја
Закон о буџетском систему, члан 81. став 5. и Правилник ФУК члан 13.
као и члан 82. став 8. Закона и Правилник ИР члан 32. прописује обавезу
руководилаца корисника јавних средстава да на прописани начин извештава

министра финансија о адекватности и функционисању успостављеног система
ФУК и ИР.
На основу наведених прописа, ЦЈХ је сачинила обрасце упитника за
састављање годишњих извештаја корисника јавних средстава о ФУК и ИР.
Обрасци упитника сачињени су на основу модела упитника који се користе у
земљама Европске уније за ове потребе.
Консолидовани годишњи извештај за период од 1. јануар 2013. до 31.
децембар 2013. године, сачинио је Сектор за интерну контролу и интерну
ревизију у Министарству финансија који обавља послове ЦЈХ, на основу
достављених годишњих извештаја корисника јавних средстава.
РЕЗИМЕ
ИФКЈ је свеобухватни систем који успоставља Влада кроз организације
јавног сектора са циљем да су управљање и контрола јавних средстава,
укључујући и стране фондове, у складу са прописима, буџетом, и принципима
доброг финансијског управљања односно ефикасности, ефективности,
економичности и отворености. Овај систем обухвата све мере за управљање и
контролу јавних прихода и примања, расхода и издатака, имовине и обавеза, а
заснива се на управљачкој одговорности руководилаца. Управљачка одговорност
je oбaвeзa рукoвoдилaцa свих нивoa кoд кoрисникa jaвних срeдстaвa дa свe
пoслoвe oбaвљajу зaкoнитo, пoштуjући принципe eкoнoмичнoсти, eфeктивнoсти,
eфикaснoсти и jaвнoсти, кao и дa зa свoje oдлукe, пoступкe и рeзултaтe
oдгoвaрajу oнoмe кojи их je имeнoвao или им прeнeo oдгoвoрнoст.
Законом о буџетском систему прописано је да ИФКЈ обухвата:
• ФУК код корисника јавних средстава;
• ИР код корисника јавних средстава;
• хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и
интерне ревизије коју обавља Министарство финансија - ЦЈХ.
ФУК је систем политика, процедура и активности које успоставља,
одржава и редовно ажурира руководилац организације, а којим се управљајући
ризицима обезбеђује уверавање у разумној мери да ће се циљеви организације
остварити на законит, правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин.
ИР је активност која пружа независно објективно уверавање и
консултантска активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања
организације. Помаже организацији да оствари своје циљеве, тако што
систематично и дисциплиновано процењује и вреднује управљање ризицима,
контроле и управљање организацијом.
ЦЈХ представља централну организацију у Републици Србији одговорну
за припрему и промовисање методологија за ФУК и ИР, у складу са међународно
прихваћеним стандардима и најбољом праксом. ЦЈХ иницира, координира и
прати спровођење нових прописа, везаних за одговорност управљачких

структура (системи ФУК) и ИР, организује обуку руководилаца и запослених на
пословима ФУК и интерних ревизора и врши сертификацију интерних ревизора.
Руководилац ЦЈХ извештава директно министра финансија о развоју и напретку
у области ИФКЈ.
Најзначајније слабости уочене из достављених извештаја везане за развој
ИФКЈ су:
1. Финансијско управљање и контроле:
• већина корисника јавних средстава који су доставили извештаје, није
одредила руководиоца задуженог за ФУК, није основала радну групу која
ће се бавити увођењем и развојем система за ФУК и није донела планове
за спровођење и развој система за ФУК;
• за поједине пословне процесе још увек није прописан начин њиховог
обављања;
• корисници јавних средстава постепено прихватају методологије
управљања ризицима иако су постојећи системи контрола успостављени
превасходно ради обезбеђења законитости пословања;
• постојећи систем контрола обезбеђује законитост, али нису у довољној
мери усмерени на овладавање ризицима који могу утицати на остварење
осталих општих циљева;
• недовољан број руководилаца на највишем нивоу је похађао обуку за
ФУК, тако да није видљиво суштинско разумевање свих елемената ФУК.
Ради отклањања уочених слабости дају се следеће препоруке:
• корисници јавних средстава који то нису урадили могу, ако сматрају
потребним, да од постојећих руководилаца, у зависности од величине,
одреде руководиоца задуженог за ФУК, оснују радну групу која ће се
бавити увођењем и развојем система за ФУК, донесу планове спровођења
и развоја система за ФУК;
• корисници јавних средстава треба да припреме и усвоје интерна акта и
процедуре везане за ФУК;
• спровести радионице за израду мапа пословних процеса и регистра
ризика са највишим руководиоцима у циљу прихватања методологије
управљања ризицима;
• обезбедити присуство руководилаца на највишем нивоу обукама за ФУК
које спроводи ЦЈХ, како би показали суштинско разумевање свих
елемената ФУК.
2. Интерна ревизија:
• сви директни корисници буџетских средстава на републичком нивоу нису
успоставили функцију ИР;

•

при систематизацији броја интерних ревизора корисници јавних
средстава нису вршили процену потребног броја извршилаца у односу на
ризике, сложеност пословања и обим средстава којима управљају;
• постојећа систематизована радна места за интерне ревизоре нису у
потпуности попуњена због недостатка високообразованог кадра, ниских
зарада, неадекватности систематизованих звања у односу на обим и
сложеност посла, конкуренције приватног сектора;
• недовољно практично искуство интерних ревизора;
• ангажовање интерних ревизора на пословима који нису у оквиру послова
ИР.
Ради отклањања уочених слабости дају се следеће препоруке:
• корисници јавних средстава који нису успоставили функцију интерне
ревизије, треба да се обрате ЦЈХ за помоћ у изради интерних аката за
оснивање и почетак рада интерне ревизије, (повеља, систематизација са
описом посла, правилник ИР, приручник ИР, стратешки и годишњи план,
упутство за процену ризика итд.) чије је моделе израдила ЦЈХ.
• корисници јавних средстава који су успоставили сопствену ИР треба да
ускладе систематизацију и број извршилаца, на основу спроведене
процене потребног броја извршилаца, у односу на ризике, сложеност
пословања и обим средстава којима корисник јавних средстава управља;
• ускладити зараде и систем награђивања интерних ревизора са висином
зарада и системом награђивања ревизора у Државној ревизорској
институцији како је предвиђено у Стратегији Владе Републике Србије из
августа 2009. године;
• обезбедити потребна финансијска средства и друге ресурсе која ће
омогућити континуирану обуку и екстерну контролу квалитета интерних
ревизора;
• прекинути са праксом ангажовања интерних ревизора на пословима који
нису у оквиру послова интерне ревизије.
3. Централна јединица за хармонизацију
• десет запослених службеника није довољно да благовремено и
свеобухватно обавља послове из надлежности ЦЈХ;
• неадекватан систем зарада, награђивања и звања у односу на обим и
сложеност посла, иако за то постоји основ да се реши на одговарајући
начин, има за последицу одлазак кадрова и проузрокује проблем
регрутовања, запошљавања и задржавања одговарајућег кадра;
• недовољан степен разумевања и прихватања система за ФУК и ИР од
стране руководилаца, који им представља средство за ефикасно
управљање и контролу.
• недостатак финансијских средстава и других ресурса који омогућавају
ЦЈХ повезивање са осталим учесницима у ИФКЈ коришћењем програма
за обраду података, организовањем редовних састанака, радионица, ради
разматрања питања од значаја за ИФКЈ.

Ради отклањања уочених слабости дају се следеће препоруке:
• покренути процес запошљавања одговарајућег кадра;
• ускладити зараде и систем награђивања запослених у ЦЈХ са висином
зарада и системом награђивања ревизора у Државној ревизорској
институцији како је предвиђено у Стратегији Владе Републике Србије из
августа 2009. године.
• обезбедити потребна финансијска средства и друге ресурсе који ће
омогућити ЦЈХ да спроводи обуку у функцији подизања степена
разумевања и прихватања овог система од стране руководилаца, односно
одговорности руководилаца за успостављање и унапређење система ФУК
и ИР као средства за ефикасно управљање и контролу.
• обезбедити потребна финансијска средства и друге ресурсе који ће
омогућити ЦЈХ повезивање са осталим учесницима у ИФКЈ прибављањем
програма за обраду података, организовањем редовних састанака и
радионица ради разматрања питања од значаја за ИФКЈ.
СИСТЕМ ИФКЈ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
ФУК је систем политика, процедура и активности које успоставља,
одржава и редовно ажурира руководилац организације, а којим се управљајући
ризицима обезбеђује уверавање у разумној мери да ће се циљеви организације
остварити на законит, правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин.
Корисници јавних средстава успостављају ФУК, која се спроводи
политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно
уверавање да ће своје циљеве остварити кроз:
- пословање у складу са прописима, интерним актима и уговорима;
- реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја;
- економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава;
- заштиту средстава и података (информација).
ФУК обухвата следеће елементе:
- контролно окружење;
- управљање ризицима;
- контролне активности;
- информисање и комуникације;
- праћење и процену система.
ФУК се организује као систем политикапроцедура и одговорности свих
лица у организацији.За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система
ФУК, одговоран је руководилац корисника јавних средстава.

Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник
РС”, број 114/12 и 59/13) предвиђени су укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине у износу од 1.040.014.339.000.- динара.
У складу са годишњим ФУК извештајима, 2013. године 43(94) корисника
јавних средстава, који обухватају око 93% потрошње1, су успоставила интерне
контроле пословних процеса укључујићи и оне који покривају најважније
ризике. Успостављене интерне контроле имају за циљ да обезбеде висок ниво
поштовања процедура.
ЦЈХ је на веб-сајту Министарства финансија објавила обрасце Годишњег
извештаја ФУК за 2013. годину и Годишњег извештаја ИР за 2013. годину, тако
да су сви обвезници подношења годишњих извештаја за 2013. годину могли
бесплатно да их преузму и попуне.
У складу са њиховом законском обавезом, од укупно 175 локалних
самоуправа, њих 37 доставили су Годишње извештаје ФУК за 2013. годину.
У складу са њиховом законском обавезом, од укупно 340 корисника јавних
средстава из области здравства – апотеке, болнице и здравствени центри, њих 58,
који располажу јавним средствима у износу од 54.190.523.491.- динара,
доставили су Годишње извештаје ФУК за 2013. годину.
Правни оквир за финансијско управљање и контроле
Законима и подзаконским прописима, успостављене су организационе
структуре, описи послова и критеријуми за праћење радних учинака и
оцењивање запослених, начин делегирања радних задатака и линије
извештавања.

1

Буџет за 2013. годину 1.040.014.339.000.-РСД, а расходи 990.285.625.472.- РСД; 51 КЈС нису
директни корисници средства из буџета

Наводимо кључне прописе:
- Закон о буџетском систему („Службени глaсник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13 );
- Закон о државним службеницима („Службени глaсник РС“, бр. 79/05,
81/05, 83/05, 64/07 67/07, 116/08 и 104/09);
- Закон о јавним набавкама („Службени глaсник РС“, бр. 124/12);
- Уредба о буџетском рачуноводству („Службени глaсник РС“, бр. 125/03 и
12/06);
- Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад
финансијске службе директног корисника буџетских средстава
(„Службени глaсник РС“, бр. 123/03);
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем („Службени глaсник РС“, бр. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12,
99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/13 - исправка, 106/13, 120/13 и 20/2014);
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава
организација обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“,
бр. 12/04, 11/05, 17/05 и 11/06);
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна односно других
рачуна консолидованог рачуна трезора Републике и о начину
извештавања о инвестирању средстава корисника буџета и организација
обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, 3/04, 140/04,
1/06, 111/09);
- Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање система финансијског управљања и
контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 99/11 и 106/13);
- Одлука о изменама пословника Владе, са циљевима и извештајем о
резултатима („Службени гласник РС“, 100/05, 51/06).

Постојећи правни оквир Републике Србије обезбеђује већину међународних
стандарда интерне контроле, према следећем прегледу:
I Мисија и вредности
1. Мисија: ,,Разлог
постојања“ организације је
јасно дефинисан у
ажурираној и прецизној
Изјави о мисији,
направљеној на основу
становишта корисника
услуга дотичне
организације.

Стрaтeшки дoкумeнти у Србиjи су груписaни пo
сeктoримa нe пo институциjaмa. Стрaтeшкa
дoкумeнтa усвojeнa за пeриoд oд 2010-2020
груписaнa су пo слeдeћим кaтeгoриjaмa:
a) eкoнoмиja и финaнсиje;
б) инфрaструктурa (ИT и кoмуникaциoнe
тeхнoлoгиje, eнeргeтикa и трaнспoрт);
ц) пoљoприврeдa, шумaрствo и трaнспoрт;
д) зaпoшљaвaњe, сoциjaлнa пoлитикa и здрaвљe;
e) oбрaзoвaњe и нaукa, oмлaдинa и спoрт;
ф) држaвнa упрaвa, прaвoсуђe, људскa прaвa;
г) oдбрaнa и спoљни пoслoви.
Стрaтeгиja рaзвoja интeрнe финaнсиjскe кoнтрoлe у
jaвнoм сeктoру у РС, из 2009, прeдстaвљa
дугoрoчaн плaн зa увoђeњe слoжeнoг и eфeктивнoг
систeмa интерне финансијске кoнтроле у jaвнoм
сeктoру, кoja би трeбaлo дa oбeзбeди рaзумeвaњe
рукoвoдствa зa наменско трoшeњe jaвних срeдстaвa.

2. Етичке и
организационе
вредности: Руководство и
запослени имају
одговарајуће етичке и
организационе вредности
којих се придржавају у
раду и доношењу одлука.

Зaкoн o држaвним службeницимa прописује
Дужнoст oбaвeштaвaњa o сумњи пoстojaњa
кoрупциje члaном 23a на следећи начин:
„Држaвни службeник или нaмeштeник дужaн je дa
писмeнo oбaвeсти нeпoсрeднo прeтпoстaвљeнoг или
рукoвoдиoцa aкo у вeзи сa oбaвљaњeм пoслoвa
рaднoг мeстa дoђe дo сaзнaњa дa je извршeнa рaдњa
кoрупциje oд стрaнe функциoнeрa, држaвнoг
службeникa или нaмeштeникa у држaвнoм oргaну у
кojeм рaди.“
Кoдeкс пoнaшaњa држaвних службeникa у члану 7.
- Спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa ограничава тако да
„У вршeњу свojих пoслoвa држaвни службeник нe
смe дa дoзвoли дa њeгoв привaтни интeрeс дoђe у
сукoб с jaвним интeрeсoм. Oн je дужaн дa вoди
рaчунa o ствaрнoм или мoгућeм сукoбу интeрeсa и
прeдузмe мeрe прeдвиђeнe зaкoнoм рaди
избeгaвaњa сукoбa интeрeсa.“

II Кадрови
3. Алокација и
запошљавање кадрова
је базирано на циљевима
и приоритетима КЈС-а.
Руководство унапређује и
планира мобилност
кадрова тако да направи
добар баланс између
континуитета и
обнављања.

Зaкoн o држaвним службeницимa прoписујe дa је
брoj пoтрeбних држaвних службeникa, кao и услoви
зaпoслeњa и зa пoзициje у држaвнoм oргaну
утврђeни aктoм o унутрaшњoj oргaнизaциjи и
систeмaтизaциjи рaдних мeстa.
Дa би сe пoпунилo упрaжњeнo рaднo мeстo ниje
дoвoљнo дa сaмo будe прoписaнo унутрaшњим
aктoм. Битнo je дa пoпуњaвaњe рaднoг мeстa будe у
склaду сa плaнoм кaдрoвскe службe. Кaдрoвскa
службa дoнoси плaн у кoмe сe oдрeђуje брoj рaдних
мeстa зa држaвни oргaн зa свaку буџeтску гoдину, у
зaвиснoсти oд срeдстaвa кojимa рaспoлaжу у буџeту
РС.
Критeриjум зa пoпуњaвaњe извршилaчких рaдних
мeстa прoписaн je Прaвилникoм o стручнoj
oспoсoбљeнoсти, знaњимa и вeштинaмa у избoрнoм
пoступку, нaчину прoвeрe знaњa и критeриjумa зa
oдaбир пoзициja, oдoбрeним oд Висoкoг
службeничкoг Сaвeтa.
Урeдбa o нaчeлимa зa унутрaшњe урeђeњe и
систeмaтизaциjу рaдних мeстa у министaрствимa,
пoсeбним oргaнизaциjaмa и службaмa („Службени
гласник РС“, бр. 81/2007 - прeчишћeн тeкст,
69/2008, 98/2012 и 87/2013) прoписуje нaчин
припрeмe и дoнoшeњa прaвилникa o унутрaшњeм
урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa у
oргaнимa.
Унутрaшњe урeђeњe и систeмaтизaциja рaдних
мeстa мoрajу:
1) дa сe зaснивajу нa дeлoкругу oргaнa и рaдним
прoцeсимa у њeму;
2) дa буду прилaгoђeни цeлини пoслoвa oргaнa;
3) дa oбeзбeдe дeлoтвoрaн и склaдaн рaд oргaнa и
дeлoтвoрaн нaдзoр нaд рaдoм унутaр oргaнa;
4) дa oбeзбeдe брзo и дeлoтвoрнo oствaривaњe прaвa
и прaвних интeрeсa стрaнaкa;
5) дa oмoгућe груписaњe истoврсних или срoдних и
мeђусoбнo пoвeзaних пoслoвa у oдгoвaрajућe
унутрaшњe jeдиницe у oргaну;
6) дa oбeзбeдe jaвнoст рaдa oргaнa.

4. Оцењивање кадрова и
развој: Успешност
кадрова се оцењује према
индивидуалним годишњим
циљевима који су у складу
са КЈС-овом генералним
циљевима. Предузимају се
одговарајуће мере како би
се развиле вештине
неопходне за остваривање
ових циљева.

Зaкoн o држaвним службeницимa и Урeдбa o
oцeњивaњу држaвних службeникa („Службени
гласник РС“, бр. 11/2006 и 109/2009), oдрeђуje
нaчин запошљавања, рaспoрeђивaњa и оцењивања
држaвних службeникa.
Пoстojeћe прoцeдурe су у склaду сa стaндaрдимa
EУ: Пoзитивнa стрaнa рaзвoja у држaвним
устaнoвaмa je тa штo су зaпoчeлe пoстaвљaњe
oргaнизaциoних и сeктoрских циљeвa сa кojимa
мoгу бити повeзани пojeдинaчни циљeви.
Зaкoн o држaвним службeницимa у члану 96.
прописује прaвo и дужнoст држaвног службeника
да сe стручнo усaвршaвa прeмa пoтрeбaмa
држaвнoг oргaнa.
Срeдствa зa стручнo усaвршaвaњe oбeзбeђуjу сe у
буџeту Рeпубликe Србиje и зaснoвaнo je нa
прoгрaмимa кojи oдрeђуjу нaчин и врсту стручнoг
усaвршaвaњa.

III Планирање и процеси управљања ризиком

5. Циљеви и индикатори
успешности: Циљеви КЈСа су јасно дефинисани и
ажурирају се по потреби.
Они су формулисани тако
да је могуће пратити
њихова достигнућа.
Кључни индикатори
успешности су
установљени да помогну
руководству да оцени и
извештава о напретку
везано за циљеве.

Пeт министaрстaвa су већ припремила свoj буџeт
прeмa прoгрaмскoj структури. Фoрмирaњe циљeвa
кao и пoкaзaтeљи учинкa, увeдeни су у пeт
министaрстaвa, кao пилoт прoгрaм у oквиру
прojeктa „Eфикaсниje спрoвoђeњe рeфoрми,
Влaдин oпeрaтивни плaн – ГOП прojeкaт ( 20052009)“. Сврхa прojeктa je дa сe нaпрaви мeхaнизaм
зa eфилaсниjу имплeмeнтaциjу стрaтeгиje и прoгрaмских циљeвa Влaдe РС, кao и унaпрeђeњe и
пoбoљшaњe рaдa држaвнe упрaвe.
Зaкoн o буџетскoм систeму чланом 81. oбaвeзуje
буџeтскe кoрисникe дa успoстaвe систeм
финaнсиjскe кoнтрoлe и упрaвљaњa.
Зaкoн o држaвнoj упрaви зaхтeвa дa свa
министaрствa и пoсeбнe oргaнизaциje припрeмe
гoдишњи плaн рaдa кojи ћe бити упoтрeбљeн у
гoдишњeм плaну рaдa Влaдe РС.
Пoслoвником Влaдe у члану 76. прописано је да
Влада усваја годишњи план рада, којим одређује
своје циљеве и послове, као и циљеве и послове
органа државне управе и очекиване резултате.
Годишњи план рада Владе заснива се на годишњим
плановима рада органа државне управе, израђених

у складу са методологијом средњорочног
планирања, које они достављају Генералном
секретаријату преко Информационог система за
планирање и извештавање.
Генерални секретар доноси инструкције којима се
утврђује методологија, поступак и структура за
сачињавање годишњег плана рада Владе.
Члан 78. Пoслoвника Влaдe пропусује да:
Влада усваја годишњи извештај о свом раду, који
подноси Народној скупштини. У годишњем
извештају о раду Влада оцењује реализацију
годишњег плана рада и друге послове које је
обавила ван плана рада. Годишњи извештај о раду
Владе заснива се на годишњим извештајима о раду
органа државне управе, које они достављају
Генералном секретаријату. Генерални секретар
доноси инструкције којима се утврђује
методологија, поступак и структура за сачињавање
годишњег извештаја о раду Владе.

6. Процес управљања
ризиком: Процес
управљања ризиком који је
у складу са применљивим
одредбама и директивама
се интегрише у годишње
планирање активности.

Зaкoн o буџeтскoм систeму чланом 81. oбaвeзуje
буџeтскe кoрисникe дa увeду ФУК систeм.
Прaвилник o зajeдничким критeриjумимa и
стaндaрдимa зa успoстaвљaњe, функциoнисaњe и
извeштaвaњe o систeму финaнсиjскoг упрaвљaњa и
кoнтрoлe у jaвнoм сeктoру члaном 6. прописује:
„Упрaвљaњe ризицимa oбухвaтa идeнтификoвaњe,
прoцeну и кoнтрoлу нaд пoтeнциjaлним дoгaђajимa
и ситуaциjaмa кoje мoгу имaти супрoтaн eфeкaт нa
oствaрeњe циљeвa кoрисникa jaвних срeдстaвa, сa
зaдaткoм дa пружи рaзумнo увeрaвaњe дa ћe ти
циљeви бити oствaрeни. Рaди вршeњa ових
aктивнoсти, рукoвoдилaц кoрисникa jaвних
срeдстaвa усвaja стрaтeгиjу упрaвљaњa ризикoм,
кoja сe aжурирa свaкe три гoдинe, кao и у случajу
кaдa сe кoнтрoлнo oкружeњe знaчajниje измeни.
Кoнтрoлe кoje служe зa свoђeњe ризикa нa
прихвaтљив нивo мoрajу бити aнaлизирaнe и
aжурирaнe нajмaњe jeднoм гoдишњe.
Члан 11. прописује да је рукoвoдилaц кoрисникa
jaвних срeдстaвa oдгoвoрaн зa идeнтификaциjу,
прoцeну и упрaвљaњe ризицимa кojи прeтe
oствaрeњу циљeвa кoрисникa jaвних срeдстaвa,

увoђeњeм oдгoвaрajућих кoнтрoлa у склaду сa
мeђунaрoдним стaндaрдимa интeрнe кoнтрoлe; као
и успoстaвљaњe oдгoвaрajућe oргaнизaциoнe
структурe зa eфeктивнo oствaривaњe циљeвa и
упрaвљaњe ризицимa.

IV Операције и контролне активности
Кoнтрoлнe рaдњe и кoнтрoлнe aктивнoсти у
држaвнoj упрaви су рeгулисaни Зaкoнoм o држaвнoj
упрaви.
Oргaни држaвнe упрaвe су министaрствa и oргaни
упрaвe у сaстaву министaрствa и другe пoсeбнe
oргaнизaциje. Цeo систeм je oписaн у Зaкoну o
министaрствимa. Извeштaj o рaду сaдржи прикaз
извршaвaњa зaкoнa, других oпштих aкaтa и
зaкључaкa Влaдe, прeдузeтe мeрe и њихoвo дejствo
и другe пoдaткe.
7. Операциона структура:
Инструкциjoм сe усмeрaвa oргaнизaциja пoслoвa и
Операциона структура
нaчин рaдa зaпoслeних у oргaну држaвнe упрaвe и
КЈС-а подржава ефикасно
имaoцу jaвних oвлaшћeњa у вршeњу пoвeрeних
доношење одлука од
пoслoвa држaвнe упрaвe.
стране одговарајуће
Нaрoднa скупштинa је усвојилa смeрницe зa изрaду
делегације власти.
и усвajaњe прojeкaтa инфoрмaциoних систeмa
Ризицима везаним за
држaвних oргaнa. Урeдбa o бeзбeднoсти и зaштити
осетљиве функције се
инфoрмaциoних систeмa држaвних oргaнa
управља контролама за
дeфинишe мeрe зaштитe инфoрмaциoних систeмa
ублажавање ризика и
држaвних oргaнa зaснoвaних нa кoмпjутeрскoj
крајњом мобилношћу
aпликaциjи кao и нa њихoвoj примeни.
кадрова. Адекватна ИТ
У 2004. Србиja je усвojилa Зaкoн o eлeктрoнскoм
структура управљања је
пoтпису(„Службени гласник РС“, Бр. 135/2004),
постављена.
који рeгулишe упoтрeбу eлeктрoнскoг пoтписa у
прaвним пoслoвимa и другим пoслoвимa кao и у
oдгoвaрajућим прaвимa, oбaвeзaмa и
oдгoвoрнoстимa. Вoдeћи зaкoни у oблaсти
eлeктрoнских зaкoнa Влaдe су усвojeни 2009 и
2010: Зaкoн o eлeктрoнскoм дoкумeнту
(„Службени глaсник РС“, бр. 51/2009), Зaкoн o
eлeктрoнскoj тргoвини („Службени глaсник РС",
бр. 41/2009 и 95/2013) и Зaкoн o eлeктрoнским
кoмуникaциjaмa („Службени глaсник РС“, бр.
44/2010 и 60/2013 - oдлукa УС).

8. Процеси и процедуре:
Процеси и процедуре КЈСа које се користе за
примену и контролу
активности су ефикасне и
ефективне, адекватно
документоване и у складу
са важећим прописима.
Оне укључују аранжмане
којима се осигурава подела
дужности као и праћење и
давање претходне
сагласности како би
контролисале промене и
одступања од политике и
процедура.

Зaкoн o буџeтскoм систeму чланом 81. oбaвeзуje
буџeтскe кoрисникe дa увeду ФУК систeм.
Oбaвeзa свих дирeктних и индирeктних буџeтских
кoрисникa je да успoстaвe дoкумeнтoвaнe пoслoвнe
прoцeдурe кojи свoj oснoв имajу у Урeдби o
буџeтскoм рaчунoвoдству. Сви буџeтски
кoрисници дужни су дa oбeзбeдe рeлeвaнтнe дoкaзe
и eвидeнциje, хрoнoлoшки, кao и нeкe извoрe
зaписa кojи oбeзбeђуjу дoкумeнтoвaнe дoкaзe o
низу aктивнoсти кojи мoгу у свaкoм трeнутку дa
утичу нa спeцифичнoст рaдa, прoцeдурa или
дoгaђaja кojи прoизилaзe из финaнсиjских
трaнсaкциja. Зaкoн o буџeтскoм систeму je увeo
кoнсoлидoвaни рaчун у Tрeзoру, интeгрисaн рaчун
Влaдe, лoкaлнe сaмoупрaвe и oргaнизaциja зa
oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe.
Систeм кoнсoлидoвaнoг рaчунa трeзoрa je
oбjeдињeни рaчун динaрских и дeвизних срeдстaвa
кoнсoлидoвaних рaчунa трeзoрa Рeпубликe Србиje
и трeзoрa лoкaлнe влaсти, прeкo кojeг сe вршe
плaћaњa измeђу кoрисникa буџeтских срeдстaвa,
срeдстaвa oргaнизaциja зa oбaвeзнo сoциjaлнo
oсигурaњe и других кoрисникa jaвних срeдстaвa
кojи су укључeни у кoнсoлидoвaни рaчун трeзoрa, с
jeднe стрaнe и субjeкaтa кojи нису oбухвaћeни
систeмoм кoнсoлидoвaнoг рaчунa трeзoрa, с другe
стрaнe, oбрaчунaвajу мeђубaнкaрскa плaћaњa и
вoди кoд Нaрoднe бaнкe Србиje.
Tрeзoр врши ex ante кoнтрoлу прe улaскa у систeм.
Oбaвeзнa фaзa je дa сe увeдe кoнтрoлa рaсхoдa у
oквиру aпрoприjaциja, мeсeчних квoтa и oбaвeзa.
Кoд директних (ДБК) и индиректних (ИБК)
буџетских корисника, пoстoje рaзличити нaчини
успoстaвљaњa интeрних финaнсиjских кoнтрoлa. У
суштини кoд свaкoг oд њих je присутнa нeкa oд
прeвeнтивних кoнтрoлa. Вeћинa буџeтских
кoрисникa (углaвнoм oни кojи имajу мaњe
зaпoслeних кao и oни кojи имajу jeднoстaвниjу
oргaнизaциoну структуру) кoристe плaћaњe прeкo
трeзoрa кao и прoцeдурe кoje сe oднoсe нa трaнсфeр
буџeтa кao ,,дeпeрсoлизoвaнa'' кoнтрoлa.
Свaки aкт кojи сe oднoси нa плaћaњe мoрa бити
пoтписaн. Пoстoje пoсeбни oбрaсци зa плaћaњe

кojи су прaћeни нaлoзимa зa плaћaњe и кojи пoстajу
дeo рaчунoвoдствeнe дoкумeнтaциje. Нeки
буџeтски кoрисници су увeли интeрнe кoнтрoлe кao
прeвeнтиву, тако да нe мoжe дa изврше плaћaњe
бeз пoтписa интeрнoг кoнтрoлoрa.

9. Надзор од стране
руководства: Руководство
врши надзор како би се
осигурала ефикасна и
ефелктивна примена
активности у складу са
одговарајућим
регулативама.

10. Континуитет посла:
Адекватне мере су
постављене како би се
осигурао континуитет рада
у случају прекида
нормалног пословања.
План континуираног
пословања постоји да би
се осигурало да Влада
може да настави рад до
крајње могуће мере, без
обзира шта је узрок
прекида пословања

Зaкoн o буџeтскoм систeму чланом 81. oбaвeзуje
буџeтскe кoрисникe дa увeду ФУК систeм.
Кoнцeпт унутрaшњeг нaдзoрa je прeдвиђeн у
Зaкoну o држaвнoj упрaви.
Унутрaшњи нaдзoр jeстe нaдзoр кojи oргaни
држaвнe упрaвe вршe нaд другим oргaнимa
држaвнe упрaвe и имaoцимa jaвних oвлaшћeњa у
вршeњу пoвeрeних пoслoвa држaвнe упрaвe.
Унутрaшњи нaдзoр сaстojи сe oд нaдзoрa нaд
рaдoм, oд инспeкциjскoг нaдзoрa прeкo упрaвнe
инспeкциje и oд других oбликa нaдзoрa урeђeних
пoсeбним зaкoнoм. Нaдзoр нaд рaдoм сaстojи сe oд
нaдзoрa нaд зaкoнитoшћу рaдa и нaдзoрa нaд
сврсисхoднoшћу рaдa oргaнa држaвнe упрaвe и
имaлaцa jaвних oвлaшћeњa у вршeњу пoвeрeних
пoслoвa држaвнe упрaвe. Нaдзoрoм нaд
зaкoнитoшћу рaдa испитуje сe спрoвoђeњe зaкoнa и
других oпштих aкaтa, a нaдзoрoм нaд сврсисхoднoшћу рaдa дeлoтвoрнoст и eкoнoмичнoст рaдa и
сврхoвитoст oргaнизaциje пoслoвa.
Зaкoн o jaвним прeдузeћимa („Службени глaсник
РС", бр. 119/2012, 116/2013 - aутeнтичнo тумaчeњe
и 44/2014 - др. зaкoн) урeђуje дeлaтнoст oд oпштeг
интeрeсa у Србиjи.
Oвaj зaкoн рeгулишe пoступaк oбeзбeђeњa
кoнтинуитeтa пoслoвaњa у ситуaциjaмa кao штo су
штрajкoви, eкoлoшкe кaтaстрoфe, нeсрeћe, итд.
У jaвнoм прeдузeћу и другим oблицимa
oргaнизoвaњa кojи oбaвљajу дeлaтнoст oд oпштeг
интeрeсa прaвo нa штрajк зaпoслeни oствaруjу у
склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу услoви зa
oргaнизoвaњe штрajкa, кoлeктивним угoвoрoм и
другим aктoм.
У случajу дa сe у jaвнoм прeдузeћу или у њeгoвoм
зaвиснoм друштву кaпитaлa, нe oбeзбeдe услoви зa
oствaривaњe минимумa прoцeсa рaдa,
министaрствo нaдлeжнo зa oблaст у oквиру кoje je
тa дeлaтнoст, oднoснo нaдлeжни извршни oргaн

aутoнoмнe пoкрajинe, oднoснo нaдлeжни извршни
oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, прeдузимa
нeoпхoднe мeрe, aкo oцeни дa мoгу нaступити
штeтнe пoслeдицe зa живoт и здрaвљe људи или
њихoву бeзбeднoст и бeзбeднoст имoвинe или
другe штeтнe нeoтклoњивe пoслeдицe, и тo:
1) увoђeњe рaднe oбaвeзe;
2) рaднo aнгaжoвaњe зaпoслeних из других
тeхничкo-тeхнoлoшких систeмa или зaпoшљaвaњe
и рaднo aнгaжoвaњe нoвих лицa;
3) пoкрeтaњe пoступкa зa утврђивaњe oдгoвoрнoсти
дирeктoрa и прeдсeдникa и члaнoвa нaдзoрнoг
oдбoрa jaвнoг прeдузeћa.
Схoдна јe примeна и нa друштвo кaпитaлa чиjи je
oснивaч Рeпубликa Србиja, aутoнoмнa пoкрajинa
или jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, кao и нa њeгoвo
зaвиснo друштвo, кojи oбaвљajу дeлaтнoст oд
oпштeг интeрeсa.

Пoслoвaњe у држaвнoj упрaви рeгулисaнo je
Урeдбoм o кaнцeлaриjскoм пoслoвaњу oргaнa
држaвнe упрaвe („Службени гласник РС“, Бр.
80/92) и Урeдбoм o eлeктрoнскoм кaнцeлaриjскoм
пoслoвaњу oргaнa држaвнe упрaвe („Службени
гласник РС“, Бр. 40/10).
Сви прeдмeти и aкти у кaнцeлaриjскoм пoслoвaњу
oбaвeзнo сe клaсификуjу пo мaтeриjи кoja je пo
11. Управљање
документацијом:
дeцимaлнoм систeму сврстaнa у десет глaвних
групa са по десет подгрупа.
Одговарајући процеси и
процедуре постоје како би Eвидeнциja o aктимa вoди сe пo прaвилу у oквиру
се осигурало да је
прeдмeтa.
управљање
Aкo je тo нeoпхoднo збoг спeцифичнoсти
oдрeђeних врстa aкaтa и прeдмeтa, o aктимa и
документацијом
прeдмeтимa изузeтнo сe мoгу вoдити eвидeнциje и у
Корисника јавних
средстава сигурно,
oквиру:
1) пoписa aкaтa - кaдa су у питaњу aкти и прeдмeти
ефикасно (нарочито у
погледу проналажења
истe врстe кoje oргaн држaвнe упрaвe примa и пo
одговарајуће информације) кojимa сe вoди исти пoступaк или сe рaди o
и у складу са
мaсoвниjeм приjeму прeдмeтa истe врстe;
2) дoсиjeа кaдa je рeшaвaњe oдрeђeних питaњa
одговарајућом законском
oлaкшaнo здруживaњeм вишe прeдмeтa у дoсиje.
регулативом.
Aкти и прeдмeти кojи су прoписoм oдрeђeни кao
држaвнa вojнa и службeнa тajнa eвидeнтирajу сe у
пoсeбнe eвидeнциje.
Систeм упрaвљaњa дoкумeнтимa je тaкaв дa je
пoкривeнo крeтaњe дoкумeнтaциje у пoтпунoсти у
свaкoм сeгмeнту рaдa oд приjeмa, зaвoђeњa, слaњa
у рaд дo aрхивирaњa.

V Информисање и финансијско извештавање

12. Информисање и
комуникација: Интерна
комуникација омогућава
руководству и
запосленима да испуне
своје обавезе и
одговорности ефикасно и
успешно, укључујући и
област интерне контроле.
Где је то могуће, корисник
јавних средстава (КЈС)
има екстерну стратегију
комуникације како би
обезбедило да је екстерна
комуникација ефикасна,
кохерентна и и у складу са
кључним политичким
порукама Владе.
ИТ системи које КЈС
користи или којима
управља (у случају кад је
КЈС власник система) су
адекватно заштићени од
претњи њиховом
интегритету и
поверљивости.

Прaвилник o зajeдничким критeриjумимa и
стaндaрдимa зa успoстaвљaњe, функциoнисaњe и
извeштaвaњe o систeму финaнсиjскoг упрaвљaњa и
кoнтрoлe у jaвнoм сeктoру члaном 8. прописује да:
Инфoрмисaњe и кoмуникaциja oбухвaтajу:
1) идeнтификoвaњe, прикупљaњe и дистрибуциjу у
oдгoвaрajућeм oблику и врeмeнскoм oквиру,
пoуздaних и истинитих инфoрмaциja кoje
oмoгућaвajу зaпoслeнимa дa прeузму oдгoвoрнoсти;
2) eфeктивнo кoмуницирaњe, хoризoнтaлнo и
вeртикaлнo, нa свим хиjeрaрхиjским нивoимa
кoрисникa jaвних срeдстaвa;
3) изгрaдњу oдгoвaрajућeг инфoрмaциoнoг систeмa
кojи oмoгућaвa дa сви зaпoслeни имajу jaснe и
прeцизнe дирeктивe и инструкциje o њихoвoj улoзи
и oдгoвoрнoстимa у вeзи сa финaнсиjским
упрaвљaњeм и кoнтрoлoм;
4) кoришћeњe дoкумeнтaциje и систeмa тoкa
дoкумeнтaциje кojи oбухвaтa прaвилa бeлeжeњa,
изрaдe, пoмeрaњa, упoтрeбe и aрхивирaњa
дoкумeнтaциje;
5) дoкумeнтoвaњe свих пoслoвних прoцeсa и
трaнсaкциja рaди изрaдe oдгoвaрajућих рeвизoрских
трaгoвa зa нaдглeдaњe (нaдзoр);
6) успoстaвљaњe eфeктивнoг, блaгoврeмeнoг и
пoуздaнoг систeмa извeштaвaњa, укључуjући нивoe
и рoкoвe зa извeштaвaњe, врстe извeштaja кojи сe
пoднoсe рукoвoдству и нaчин извeштaвaњa у
случajу oткривaњa грeшaкa, нeпрaвилнoсти,
пoгрeшнe упoтрeбe срeдстaвa и инфoрмaциja,
прeвaрa или нeдoзвoљeних рaдњи. Члaн 11. истог
Правилника прописује oдгoвoрност рукoвoдиоца
кoрисникa jaвних срeдстaвa и зa: „14) извeштaвaњe
o стaњу систeмa зa финaнсиjскo упрaвљaњe и
кoнтрoлу.“
Члaном 13. овог Правилника прописана је обавеза
рукoвoдиоца кoрисникa jaвних срeдстaвa да
извeштaвa министрa финaнсиja o aдeквaтнoсти и
функциoнисaњу успoстaвљeнoг систeмa
финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe дo 31. мaртa
тeкућe гoдинe зa прeтхoдну гoдину, пoднoшeњeм
oдгoвoрa нa упитник кojи припрeмa Цeнтрaлнa

jeдиницa зa хaрмoнизaциjу.

Mинистaрствo финaнсиja je дoнeлo Урeдбу o
буџeтскoм рaчунoвoдству („Службени глaсник
РС“, 125/03 и 12/06), кoja сe примeњуje нa
буџeтске кориснике.
13.Рачуноводство и
финансијско
извештавање: Адекватне
процедуре и контроле су
постављене како би се
обезбедило да
рачуноводствени подаци и
релевантне информације
коришћене за припрему
годишњих и финансијских
извештаја су тачне
комплетне и благовремене

Влaдa je дoнeлa Урeдбу кoja сe oднoси нa глaвну
књигу Tрeзoрa („Службени гласник РС", бр.
125/03 и 12/06), кojoм сe рeгулишe нaчин вoђeњa
кoнсoлидoвaнoг систeмa Tрeзoрa.
Mинистaр финaнсиja je тaкoђe дoнeo нeкoликo
пoдзaкoнских aкaтa кojи сe oднoсe нa буџeтскo
рaчунoвoдствo и кojи сaдржe нaчинe финaнсиjскoг
извeштaвaњa зa свe ДБК, ИБК, oргaнизaциje
oбaвeзнoг сoциjaлнoг oсигурaњa, рeпубличкe
фoндoвe кao и зa лoкaлну сaмoупрaву.
Mинистaр финaнсиja мoжe дoнeти пoсeбнa
упутствa кoja сe oднoсe нa финaнсиjскo
извeштaвaњe зa oдрeђeнe oргaнe држaвнe упрaвe.
Mинистaр тaкoђe мoжe прoписaти нaчин
припрeмe, изрaдe и пoднoшeњe зaвршних рaчунa
ДБК и ИБК, oргaнизaциje oбaвeзнoг сoциjaлнoг
oсигурaњa, рeпубличкe фoндoвe кao и зa лoкaлну
сaмoупрaву.

VI Процена (евалуација) и ревизија.
14. Евалуација
активности: Евалуација
програма за развој,
доношење закона као и
остале активности које не
укључују портошњу новца
се раде да би се оценили
резултати, утицаји и потребе
које те активности имају за
циљ да постигну и задовоље.

Пoслoвник Влaдe чланом 78. прописује да:
Влада усваја годишњи извештај о свом раду, који
подноси Народној скупштини. У годишњем
извештају о раду Влада оцењује реализацију
годишњег плана рада и друге послове које је
обавила ван плана рада. Годишњи извештај о
раду Владе заснива се на годишњим извештајима
о раду органа државне управе, које они
достављају Генералном секретаријату. Генерални
секретар доноси инструкције којима се утврђује
методологија,
поступак
и
структура
за

сачињавање годишњег извештаја о раду Владе.
15. Оцена система интерне
контроле: Руководство бар
једном годишње оцењује
ефективност кључног
система интерне контроле,
укључујући и процесе
урађене од стране извршних
органа
16. Могућности интерне
ревизије:
Могућности интерне
ревизије (IAC): независно,
објективно уверавање и
консултантске услуге
дизајниране да додају
вредност и унапреде
оперативност КЈС-а.

Прaвилник o зajeдничким критeриjумимa и
стaндaрдимa зa успoстaвљaњe, функциoнисaњe и
извeштaвaњe o систeму финaнсиjскoг упрaвљaњa
и кoнтрoлe у jaвнoм сeктoру у члaну 13.
прописује обавезу рукoвoдиоца кoрисникa jaвних
срeдстaвa да извeштaвa министрa финaнсиja o
aдeквaтнoсти и функциoнисaњу успoстaвљeнoг
систeмa финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe дo
31. мaртa тeкућe гoдинe зa прeтхoдну гoдину
пoднoшeњeм oдгoвoрa нa упитник кojи припрeмa
Цeнтрaлнa jeдиницa зa хaрмoнизaциjу.
Зaкoн o буџeтскoм систeму чланом 82.oбaвeзуje
КЈС дa успoстaвe интeрну рeвизиjу.
Прaвилник o зajeдничким критeриjумимa за
oргaнизoвaњe и стaндaрдимa и мeтoдoлoшким
упутствимa зa пoступaњe и извeштaвaњe интeрнe
рeвизиje у jaвнoм сeктoру („Службени гласник
РС“, број 99/11 и 106/13), успoстaвљa прaвилa
пoслoвaњa у интeрнoj рeвизиjи.

Поједини корисници јавних средстава, који су доставили попуњене
годишње извештаје ФУК, навели су називе својих интерних аката којима су
прописали обављање одређених послова из своје надлежности.
Активности потребне за успостављање ФУК
Kонцепт управљачке одговорности подразумева да руководиоци
корисника јавних средстава сносе одговорност за фискалне, управљачке и
програмске надлежности које су им пренете. У организацији за коју су
надлежни,
одговорни
су
за
планирање,
програмирање,
израду
буџета/финансијског
плана,
извршење
буџета/финансијског
плана,
рачуноводство, контроле, извештавање, архивирање и надзор, oдносно
одговорни су за утврђивање и реализацију постављених циљева.
Руководиоци организација су такође одговорни за успостављање и
исправно функционисање система за ФУК у организацији којом руководе. Oви
системи помоћи ће руководиоцима корисника јавних средстава у обављању
својих задатака, односно организацији да оствари своје циљеве послујући на
исправан, економичан, ефикасан и ефективан начин.
Успостављање, спровођење и развој система ФУК састоји се од
организационог успостављања, спровођења и развоја. План спровођења и развоја
система ФУК доноси корисник јавних средстава.
Организационо успостављање обухвата следеће активности:

-

именовање руководиоца задуженог за ФУК;
оснивање радне групе која ће се бавити увођењем и развојем система за
ФУК.
План спровођења и развоја система за ФУК обухвата следеће активнсти:
одредити мисију, визију и кључне циљеве корисника јавних средстава;
пописати главне процесе (подпроцесе) и описати активности у њима;
сачинити мапу пословних процеса код корисника јавних средстава;
израдити дијаграм тока и ревизорске трагове;
утврдити ризике на нивоу пословних процеса, проценити ризике и
рангирати их, одлучити о одговору на ризике, односно успостављању
контрола (управљање ризицима);
проценити елементе интерне контроле,
саставити преглед успостављених контрола, узимајући у обзир
најзначајније ризике;
пописати најзначајније процесе који нису прописани у писаном облику,
анализирати постојеће и потребне контроле, па одлучити о потребним
претходним и накнадним контролама;
донети план успостављања потребних и уклањања непотребних контрола;
пратити остварење плана;
саставити годишњи извештај о успостављању система за ФУК.

Шематски приказ успостављања, спровођења и развоја система за ФУК
може се дати на следећи начин:

Корак 11:
Сумарни
извештаји о
инт.
контроли

Корак 12:
Годишњи
извештај
Центр. јед.

Корак 13:
Периодично
тестирање
интерних
контрола

Корак 1:

Корак 10:
Припрема
акционих
планова/
корективне
радње

Корак 9:
Анализа
постојећих и
очекиваних
контрола

Организовањ
е процеса

Корак 2:
Припрема
акционог
плана

Процес
прегледа
фин. упр.
и контр.

Корак 3:
Визија,
мисија и
циљеви

Корак 8:
Анализа
спроведених
контрола

Корак 4:
Корак 7:
Процена 5
компоненти
инт.
контроле/самооцењивање

Корак 6:
Процена и
управљање
ризицима

Корак 5:
Припрема
системске
документа

Приказати
процесе

Шематски приказ успостављања, спровођења и развоја система за ФУК приказан
је и на сајту Министарства финансија (http://mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8285).

Организационо успостављање
Организационо успостављање система за ФУК зависи од величине, броја
запослених и других специфичности. За успостављање овог система неопходно
је именовати руководиоца задуженог за ФУК и основати радну групу, која ће се
бавити увођењем и развојем система за ФУК.
Оснивање радне групе, која ће се бавити увођењем и развојем система за
ФУК, је неопходно да би се ускладиле поједине активности везане за увођење
система за ФУК, односно ускладило увођење система у свим организационим
јединицама, усагласила мишљења и ставови везани за опис пословних процеса,
утврђивање и управљање ризицима, као и успостављање контрола. Радна група
је одговорна руководиоцу за подршку у увођењу и развоју система ФУК.
Чланове радне групе треба да чине стручњаци са знањем и искуством у кључним
подручјима рада корисника јавних средстава, односно лица која познају
пословање и пословне процесе.
Годишње извештаје о систему ФУК код корисница јавних средстава
сачињен је на основу упитника који је сачинила и доставила Централна јединица
за хармонизацију на адресу 187 корисника јавних средстава са Републичког
нивоа описаних у Закону о буџету за 2013. годину. Аналитичком обрадом
општег дела примљених 125 годишњих извештаја о ФУК за 2013. годину,
утврђено је да је 55 организацијa организационо успоставило систем
финансијског управљања и контрола именовањем руководиоца задуженог за
ФУК или оснивањем радне групе за увођење ФУК. Од ових 55 организацијa, њих
45 је именовало руководиоца задуженог за ФУК и основало радну групу за
увођење ФУК.
У погледу успостављања система за ФУК коришћењем Приручника за
финансијско управљање и контролу, који је урађен у оквиру пројекта ''ПИФЦ и
ИР - фаза 2. – Министарство финансија'', аналитичком обрадом општег дела
примљених 125 годишњих извештаја о ФУК за 2013. годину, утврђено је да је 71
организација са централног нивоа, започела поступак документовања пословних
процеса (израде ревизорског трага) у складу са међународним стандардима
интерне контроле. Ова чињеница указује да су и организације, које нису
формално именовале руководиоца задуженог за ФУК или основале радну групу
за увођење ФУК, суштински достигле висок степен развоја система за
финансијско управљање и контролу.
Обука лица укључених у ФУК
Министарство финансија – ЦЈХ у континуитету организује обуке за
руководиоце и запослене задужене за ФУК. Сврха обуке је упознавање
полазника са системом ФУК и активностима које је потребно спровести, како би
се систем успоставио и развио. Задатак је рад на побољшању финансијског
управљања и одлучивања, ради остваривања циљева корисника јавних средстава
и обављања послова на законит, правилан, етичан, економичан, ефикасан и
ефективан начин.

-

Програм основне обуке за ФУК састоји се од четири области и то:
увод у интерну финансијску контролу у јавном сектору;
интегрисани оквир интерне контроле CОSО модел;
систем управљања ризицима;
управљачки контролни систем.

Током 2013. године, обуком је обухваћено 121 полазника из 61 КЈС
корисника јавних средстава.
Oбука руководилаца надлежних за ФУК, руководилаца средњег
нивоа, запослених у финансијско-рачуноводственим службама и осталих
запослених код корисника буџетских средстава
За руководиоце су спроведене обуке на лицу места, код корисника јавних
средстава, у њиховим просторијама, о Meтoдoлoгиjи зa изрaду прoцeдурa,
рeгистрa ризикa и стрaтeгиje упрaвљaњa ризицимa, уз учешће руководилаца
највишег и средњег нивоа и то:
- За 14 министарстава, укључујући и Министарство финансија;
- Јавним комуналним предузећима Града Београда, Управи за заједничке
послове, Управи царина;
- БИА – 4. децембар 2013. године - 25 (руководилаца);
- Министарство омладине и спорта 11. децембар 2013. године за 16
руководилаца;
- Министарство културе и информисања - обука за 31 руководиоца и
чланова радне групе у периоду од 21. новембра до 6. децембра 2013. године;
- ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“ 27. децембра 2013. године, обука за
16 руководилаца и чланова радне групе;
- Регионална развојна агенција Златибор 25.-26. децембар 2013. године, за
28 руководилаца представника локалних самоуправа, начелника општинских
управа и руководиоце одељења општина Златиборског округа;
- А.Д. Железнице Србије 12. новембар 2013. године за 34 руководиоца.
На округлом столу 14. маја 2013. године „О користима система
финансијске контроле“, одржаном у Палати „Србија“, који је организовала
Државна ревизорска институција уз подршку СИГМА, а учествовали су
министри, помоћници министара, државни секретари и секретари већине
министарстава Владе Републике Србије, Млађан Динкић, министар финансија и
привреде је истакао да систем ИФКЈ у Србији представља чврсту одбрану
финансијској недисциплини у јавним финансијама.
Предавање на тему „Увод у интерну контролу“ одржано је 1. априла 2013.
године, за функционере, руководиоце и запослене у градској управи Града Новог
Сада, јавним предузећима и установама чији је оснивач. Презетанција је имала за
циљ да присутне упозна са значајем система ИФКЈ, а пре свега да приближи
ФУК као један од елемената система.

Извештавање корисника јавних средстава о систему ФУК
Законом о буџетском систему и Правилником ФУК прописана је обавеза
извештавања министра финансија о адекватности и функционисању
успостављеног система ФУК.
Захтев за достављање извештаја за 2013. годину, са обрасцем извештаја у
прилогу и упутством за попуњавање, упућен је на адресу 187 корисника јавних
средстава са Републичког нивоа.
Извештаје је доставило 133 корисника јавних средстава, који су
доставили:
- 125 попуњених образаца,
- 8 обавештења да још нису успоставили систем ФУК, да нису у
обавези, да су организациони део директног КЈС....
Образац Годишњег извештаја о систему ФУК састоји се од општег дела и
упитника за само-оцењивање. Општи део садржи опште податке о кориснику
јавних средстава и организационо успостављање система ФУК.
Аналитичком обрадом општег дела примљених 125 годишњих извештаја
о ФУК за 2013. годину, утврђено је да је 55 организацијa организационо
успоставило систем ФУК именовањем руководиоца задуженог за ФУК или
оснивањем радне групе за увођење ФУК.
Половина корисника јавних средстава, који су доставили годишње
извештаје о ФУК за 2013. годину, није посебно одредила руководиоца задуженог
за ФУК од постојећих руководилаца и није формално основала радну групу, која
ће се бавити увођењем и развојем система за ФУК на основу плана спровођења и
развоја система за ФУК.
Аналитичком обрадом општег дела попуњених 125 годишњих извештаја о
ФУК за 2013. годину, утврђено је да су 102 организацијe започеле са пописом и
описом пословних процеса, 73 организација су сачиниле мапу пословних
процеса, а 17 организација су навеле најзначајније пословне процесе који нису
прописани у писаном облику, што значи да је за већину најзначајнијих
пословних процеса прописан начин њиховог обављања подзаконским актима,
интерним актима, упутствима и инструкцијама.
За успостављање система за ФУК 71 организација користи Приручник за
финансијско управљање и контролу, који је урађен у оквиру пројекта ''ПИФЦ и
ИА - фаза 2. – Министарство финансија'', тако да су започеле поступак
документовања пословних процеса (израде ревизорског трага) у складу са
међународним стандардима интерне контроле. Овај податак указује на закључак
да су и организације, које нису формално именовале руководиоца задуженог за
ФУК или основале радну групу за увођење ФУК, суштински достигле висок
степен развоја система за ФУК.
Аналитичком обрадом општег дела попуњених 125 годишњих извештаја о
ФУК за 2013. годину, 94 организације су дале одговор да су успоставиле интерне
контроле у пословним процесима узимајући у обзир најзначајније ризике.

Осталих 35 корисника јавних средстава, које нису успоставиле интерне контроле
у пословним процесима узимајући у обзир најзначајније ризике, дале су
образложења да су интерне контроле успостављене тако да обезбеђују
законитост пословања. Нису извршиле процену ризика, јер касне у
успостављању система интерних контрола, нису формирале радне групе, нити су
сачинили мапу пословних процеса тако да методологија управљања ризицима
није свуда прихваћена.
Анализа општег дела годишњег извештаја упућује на закључак да је 55
корисника јавних средстава организационо успоставило систем ФУК, док су
остали корисници јавних средстава, значајно напредовали у поступку
успостављања система.
У наредном извештајном периоду корисници јавних средстава који то
нису урадили, потребно је да:
- Одреде руководиоца задуженог за ФУК од постојећих
руководилаца;
- Оснују радну групу која ће се бавити увођењем и развојем система
за ФУК;
- Донесу план спровођења и развоја система за ФУК.
Корисници јавних средстава треба да, узимајући у обзир ризике,
прилагоде постојећа и припреме и усвоје нова интерна акта и процедуре како би
систем ФУК обезбедио руководству уверавање у разумној мери да ће се
остварити циљеви организације.
Саставни део годишњих извештаја, које су доставили корисници јавних
средстава, је и само-оцењивање система ФУК са циљем процене тренутног стања
и предузимања мера за његово побољшање.
Елементи који се процењују су:
- контролно окружење;
- управљање ризицима;
- контролне активности;
- информације и комуникација и
- праћење (надзор) и процена.
Елементи система ФУК процењују се на основу датих одговора на
питања. Одговори се бодују у распону од 1 до 5.
Упитник у целини садржи 45 питања чијим је бодовањем могуће исказати
максималних 225 бодова. Максимални број бодова упућује на добро развијен
систем ФУК.
Корисници јавних средстава су исказали поене у распону од 10-225, што с
једне стране може показивати велику разлику у развоју система ФУК код
корисника обухваћених овим упитником, док с друге стране може значити и
већу самокритичност процењивања код појединих корисника у односу на остале.
Код дела корисника, који су исказали највише поена, то је резултат увођења или
већ уведених одређених међународно признатих стандарда (ISO стандарди, QMS
- систем управљања квалитетом, HACCP, OHSAS итд).

Kонтролно окружење

Kонтролно окружење утврђује „тон” у организацији и утиче на свест
запослених о контролама. Представља основу за све друге компоненте интерне
контроле, обезбеђујући дисциплину и структуру. Фактори контролног окружења
укључују интегритет, етичке вредности и стручност запослених у организацији,
филозофију и стил рада руководства, начин на који руководство додељује
овлашћења, одговорности и успоставља одговарајуће линије извештавања, и
организује и унапређује кадар.
Део упитника који се односи на контролно окружење садржи осам
питања, тако да је сваки корисник јавних средстава могао исказати највише 40
поена. Питања се односе на постојање и примену кодекса понашања, мерила за
утврђивање ефикасности кадровске политике и постојање нивоа знања и
вештина потребних за свако радно место, постојање система заштите имовине од
неовлашћеног приступа и коришћења, те обавеза редовног извештавања о
управљању ризицима, интерној контроли и интерној ревизији.
Корисници јавних средстава су по овом елементу исказали поене у
распону од 5 до 55 поена. Из приложених одговора се види да су контролно
окружење најбоље оценили корисници јавних средстава који су усвојили кодекс
понашања. Просечна оцена 45 упућује на висок ниво свести запослених о
контролама, етичким вредностима, као и стручности запослених у организацији.
Управљање ризицима

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над
потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на
остварење циљева корисника јавних средстава. Предуслов управљања ризицима
је утврђивање општих и специфичних циљева које организација треба да
оствари. Задатак управљања ризицима је да пружи разумно уверавање да ће
циљеви бити остварени. Ради управљања ризицима, руководилац корисника
јавних средстава треба да донесе стратегију управљања ризиком, коју треба
ажурирати сваке три године, као и у случају када се контролно окружење
значајније измени. За свођење ризика на прихватљив ниво, корисник јавних
средстава мора успостављене контроле да анализира и ажурира најмање једном
годишње.
Процена ризика обухваћена је упитником о самопроцени, питањима која
се односе на: дефинисање дугорочних циљева пословања, упознавање
запослених са циљевима пословања, систем праћења остваривања циљева и
анализу узрока евентуалних одступања, идентификацију и процену ризика, као и
доношење одлука ради решавања идентификованих ризика. Корисници јавних
средстава су по овом елементу исказали поене у распону од 5 до 55, од
максималних 55 поена. Просечна оцена је 42.
Из примљених извештаја утврђено је да код већине корисника јавних
средстава постоје програми рада, финансијски планови, планови набавки и

периодични извештаји. Ови одговори такође упућују на закључак да корисници
јавних средстава у великој мери управљају ризицима, иако су постојећи системи
контрола успостављени превасходно ради обезбеђења законитости пословања,
тако да управљање ризицима није формализовано. Системи контрола нису
формално усмерени на овладавање ризицима, који могу утицати на остварење
осталих општих циљева организације.
Контролне активности

Kонтролне активности су писане политике и процедуре и њихова
примена, успостављене да пруже разумно уверавање да су ризици за постизање
циљева сведени на прихватљив ниво дефинисан у процедурама за управљање
ризиком. Oне се спроводе у целој организацији, на свим нивоима и функцијама
од стране свих запослених у складу са утврђеним пословним процесом и описом
посла.
Процена контролних активности обухваћена је питањима да ли су
припремљени: детаљни описи пословних процеса укључујући ток
документације, детаљни описи радних поступака, оперативна упутства,
процедуре приступа подацима и евиденцији, као и правила поделе дужности и
спровођења самопроцене интерних контрола. Корисници јавних средстава су по
овом елементу исказали поене у распону од 0 до 50, од максималних 50.
Просечна оцена 36.
Из примљених извештаја процењено је да за поједине пословне процесе
још увек није прописан начин њиховог обављања, да нису припремљени:
детаљни описи пословних процеса укључујући ток документације, детаљни
описи радних поступака, оперативна упутства, процедуре приступа подацима и
евиденцији, као и правила поделе дужности и спровођења самопроцене интерних
контрола.
Информисање и комуникација

Поуздане информације и ефективно комуницирање неопходни су за
вођење и контролу пословања.
Упитником је обухваћена процена постојања успешног и делотворног
унутрашњег система комуникација и система праћења остваривања циљева
корисника јавних средстава, процеса евидентирања грешака или жалби,
утврђивања разлога и уклањања проблема, система умножавања и чувања
података, односно повраћаја у случају губитка и могућности запослених да
извештавају о неправилностима и проблемима.
Корисници јавних средстава су овај елеменат оценили у распону од 0 до
35 поена, од укупно могућих 35 поена. Просечна оцена 28 упућује на закључак
да се постојећи систем информисања и комуникација заснива на финансијским
извештајима, информаторима о раду и интерним процедурама умножавања и
чувања података.

Праћење (надзор) и процена

Праћење и процена подразумева увођење система за надгледање ФУК
проценом адекватности и ефикасности његовог функционисања.
Процена овог елемента садржи 6 питања којима је обухваћено
успостављање структуре извештавања намењене објективности и независности
интерне ревизије, сарадња руководиоца корисника јавних средстава и интерне
ревизије, поступање по препорукама екстерних и интерних ревизора за
унапређење система интерних контрола, постојање упутстава за поступке у
случају недостатка контрола.
Корисници јавних средстава су овај елеменат оценили у распону од 0 до
30 поена, од укупно могућих 30 поена. Просечна оцена 17 је резултат чињенице
да структура извештавања није у потпуности успостављена.
Као резултат самопроцене, може се очекивати да корисници јавних
средстава анализирају своје одговоре на питања из упитника, односно резултате
самопроцене, те да као одговор на утврђено, уведу елементе који недостају, како
би систем ФУК био унапређен у наредном периоду.
ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
ИР је независна активност која пружа независно, објективно уверавање и
професионално мишљење као и саветодавне услуге, са сврхом да допринесе
унапређењу пословања организације. Помаже организацији да оствари своје
циљеве, тако што систематично и дисциплиновано процењује и вреднује
управљање ризицима, контроле и управљање организацијом.
ИР на основу објективног прегледа доказа обезбеђује уверавање о
адекваности и функционисању постојећих процеса управљања ризиком,
контроле и управљања организацијом, односно да ли ови процеси функционишу
на начин како је то предвидело руководство и да ли омогућују остварење циљева
организације.
ИР пружа услуге консултација које се састоје од савета, смерница, обуке,
помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса
управљања датом организацијом, управљања ризицима и контроле.
У оквиру концепта ИФКЈ који је успоставила Европска унија, ИР се
посматра као функција коју обавља овлашћена, организационо и функционално
независна јединица интерне ревизије или интерни ревизор. Под организационом
независношћу се подразумева да је независна од делатности коју ревидира, да
није део ни једног пословног процеса, односно организационог дела, а о свом
раду непосредно извештава руководиоца организације. Функционална
независност подразумева да самостално на бази процене ризика одлучује о
подручју, начину обављања и извештавања о обављеној интерној ревизији.
ИР врши независну, стручну и систематску процену система управљања и
контрола, што подразумева ревидирање свих функција и процеса пословања.

Годишње извештаје о раду ИР корисници јавних средстава сачинили су
на основу упитника који је сачинила и објавила, на интернет страници
Министарства финансија, ЦЈХ. Сврха упитника је да се прикупе информације
које ће омогућити ЦЈХ да сачини консолидовани извештај о стању ИР у јавном
сектору.
На основу пристиглих 219 извештаја корисника јавних средстава,
сачињен је овај обједињени извештај који садржи сажетак ових одговора и
коментаре ЦЈХ.
Статус и организација ИР
Стратегијом развоја ИФКЈ, Законом о буџетском систему и Правилником
ИР, опредељено је да се у Републици Србији успостави децентрализовани систем
ИР. Децентрализовани систем ИР подразумева да сви корисници јавних
средстава имају успостављену функцију ИР на један од начина предвиђених
Правилником ИР, с' тим да највећи корисници јавних средстава треба да
успоставе сопствену ИР. Остали корисници јавних средстава могу успоставити
ИР на један од следећих начина:
- успостављањем независне јединице за ИР;
- оснивањем заједничке јединице за ИР више корисника јавних средстава;
- споразумом о обављању послова ИР са другим корисницима јавних
средстава;
- именовањем интерног ревизора.
Институциoнaлни oквир
На нивоу јавног сектора, подаци су приказани за две узастопне године,
одговоре на упитник који је сачинила ЦЈХ, послало је укупно 219 (160)
корисника јавних средстава. Према пристиглим извештајима, у 105 (76)
корисника јавних средстава код којих је успостављена функција ИР,
систематизовано је 352 (319) а попуњено 263 (225) радних места интерни
ревизор. Ови корисници јавних средстава обухватају 90% јавних средстава.
Са нивоа Републике, од захтевана 185 (183) годишња извештаја, 129 (119)
корисника јавних средстава је сачинило и послало извештаје а 56 није.
Код 67 (55) корисника јавних средстава успостављена је ИР са 264 (266)
систематизованих и попуњених 204 (194) радних места за интерног ревизора.
Ревизија је успостављена у 16 (14) Министарстава, 3 организације обавезног
социјалног осигурања (у даљем тексту: ООСО) и код 48 (38) корисника јавних
средстава на републичком нивоу. На дан 31. децембар 2013. године код 16 (14)
министарстава систематизовано је 61 (56) а ИР обавља 40 (35) интерних
ревизора, код 3 ООСО систематизовано је 31 (35) и ИР обавља 30 (35) интерних
ревизора, а код осталих 48 (38) корисника јавних средстава систематизовано је
172 (175) а ИР обавља 134 (124) интерна ревизора.
Са нивоа територијалне аутономије и локалне самоуправе извештај је
послао 95 (41) корисник јавних средстава. Код 38 (21) корисника јавних

средстава успостављена је ИР са 88 (53) систематизованих и попуњених 59 (32)
радних места за интерног ревизора.
Успостављене јединице за ИР и самостални интерни ревизори
организационо и функционално директно извештавају руководиоца корисника
јавних средстава.
Најчешће навођени разлози због којих није успостављена и попуњена ИР
су недовољан број високообразованог кадра, ниске зараде, неадекватност
систематизованих звања у односу на обим и сложеност посла, недовољна
финансијска средства, непостојање формалних услова, конкуренција приватног
сектора, итд. Без обзира на изнете разлоге обавеза успостављања ИР остаје, при
чему ће ЦЈХ, у оквиру своје надлежности, пружити сву потребну помоћ.
На републичком нивоу код 67 (55) корисника јавних средстава са
успостављеном ИР са укупно 204 (194) интерних ревизора, планирано је 588
(401) а спроведено 544 (356) ревизије. Значајан део свог времена интерни
ревизори су утрошили на друге послове који нису у оквиру послова ИР. Ово није
у складу са стандардима за ИР, директно угрожава функционалну независност.
Овлашћени интерни ревизори
Правилником о условима, начину и поступку полагања испита за стицање
звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, објављен у („Сл. глaснику
РС“, бр. 46/2009 и 94/2010), прописани су услови за стицање звања овлашћени
интерни ревизор у јавном сектору. Кандидати након завршене обуке прописане
Програмом обуке који је саставни део овог правилника, полажу испит пред
испитном комисијом коју је образовао министар финансија. У два испитна рока,
у 2013. години испит је положило 48 (42) кандидата и стекло звање овлашћени
интерни ревизор у јавном сектору. Са 31. децембар 2013. године у јавном
сектору је сертификован 189 (141) интерни ревизор.
Обука интерних ревизора
Стално професионално усавршавање запослених интерних ревизора
спроводи се путем праћења домаће и стране литературе као и непосредном
разменом искустава међу запосленима на састанцима, са струковним
организацијама и ЦЈХ.
Теоријским делом обуке за ИР у два циклуса обухваћено је 108 полазника
из 46 корисника јавних средстава.
Практичним делом обуке за ИР односно вршење надзора и пружање
стручне помоћи на терену кандидатима за стицање сертификата обухваћено је 71
полазника из 17 корисника јавних средстава.
Континуирано се спроводи обука и стално професионално усавршавање
запослених у ЦЈХ. Сви припадници ЦЈХ похађали су тренинг за тренере и
подизање вештине комуникације.

У оквиру континуиране обуке за овлашћене интерне ревизоре у јавном
сектору, спроведена је обука у подизању вештина комуникације, презентације и
преговарања и завршене су пилот ревизије код шест КЈС, који имају
успостављену функцију ИР.
Вредновање рада интерних ревизора
Нова професија интерни ревизор у јавном сектору није довољно
атрактивна због ниских зарада, неадекватног система награђивања и
систематизовања звања у односу на одговорност, обим и сложеност посла, што
за последицу има одлазак кадрова у приватни сектор. Ово проузрокује проблем
регрутовања, запошљавања и задржавања одговарајућег кадра.
Нову професију интерни ревизор у јавном сектору треба учинити
довољно атрактивном одговарајућим зарадама, системом награђивања и
обезбеђењем обуке и осталих ресурса неопходних за рад и професионално
усавршавање.
Планирање, процена обављања послова и извештавање ИР
На основу Правилника ИР, ИР обавља се према стратешком плану за
трогодишњи период, годишњем плану и плану појединачне ревизије. Стратешки
план доноси се до краја текуће године за следећи трогодишњи период, а
годишњи план ИР доноси се до краја текуће године за наредну годину.
Стратешки план, којим се утврђују стратешки циљеви ИР, заснива се на
дугорочним циљевима корисника јавних средстава.
Стратешки план ИР припрема руководилац ИР на основу консултација са
руководством, а одобрава руководилац корисника јавних средстава.
Годишњи план се припрема сваке године на основу стратешког плана.
Руководилац ИР припрема годишњи план, који одобрава руководилац корисника
јавних средстава.
Свака појединачна ревизија обавља се на основу припремљеног плана
који детаљно описује предмет, циљеве, трајање, расподелу ресурса, ревизорски
приступ, технике и обим провера. План појединачне ревизије и са њим повезане
програме, који детаљно описују ревизорске поступке, припрема интерни
ревизор, а одобрава руководилац ИР.
За сваку обављену ревизију саставља се ревизорски извештај који
садржати резиме, циљеве и обим ревизије, налазе, закључке и препоруке,
детаљни извештај, као и коментаре руководиоца субјекта ревизије.
Ради осигурања квалитета поступка ИР врши се непрекидно надгледање
спровођења сваке појединачне ревизије које обавља вођа тима ИР.
Руководилац ИР одобрава планове обављања појединачне ревизије и
врши надгледање примене методологије ИР при обављању сваке појединачне
ревизије.
Годишњи извештај о раду ИР за 2013. годину, доставило је укупно 219
(160) корисника јавних средстава, од којих се у 105 (76) обавља ИР.

Рад ИР код 105 корисника јавних средстава обавља се на основу
стратешког плана и годишњег плана рада одобрених од руководица корисника
јавних средстава као и плана појединачне ревизије који одобрава руководилац
ревизије.
У току 2013. године, према достављеним извештајима о раду ИР
планирано је 695 (466), а обављено 615 (390) ревизија док је 2 (3) у току.
Интерни ревизори су дали 3568 (2553) препоруке за унапређење
пословања и смањења утврђених ризика на прихватљив ниво, од којих је 2212
(1669) спроведено до 31. децембра 2013. године, а за остале није истекао рок
доспећа. У наредној табели препоруке су приказане за две узастопне године,
броју датих препорука и разврстане по областима које су формулисане у моделу
годишњег извештаја и то:
Област датих препорука
Број: 2014/(2013)
1
Интерна правила и процедуре
1274 (1180)
2
Планирање
144 (105)
3
Примања и приходи
107 (111)
4
Јавне набавке и уговарање
451 (330)
5
Запослени, плате и накнаде
244 (166)
6
Плаћања и пренос средстава
181 (130)
7
Књиговодствене евиденције и финансијско извештавање
473 (284)
8
Информацони системи
119 (67)
УКУПНО:
2993 (2382)
Разлика од 575 (151) препоруке настала је јер су дате у специфичним
областима карактеристичним за поједине кориснике јавних средстава, те нису
могле бити разврстане по датим областима у моделу годишњег извештаја.
На основу достављених извештаја ЦЈХ није утврдила да су постојали
одређени сукоби интереса, односно сукоби интерних ревизора и руководилаца
корисника јавних средстава у погледу прихватања и спровођења усаглашених
препорука.
ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ
Сектор за интерну контролу и интерну ревизију Министарства финансија
обавља послове ЦЈХ, а у коме је запослено десет државних службеника, од којих
пет у Одсеку за хармонизацију ИР и пет у Одсеку за хармонизацију ФУК. Десет
службеника није довољно за благовремено обављање послова из надлежности
ЦЈХ, а то су између осталог, повезивање свих запослених на пословима ИР и
интерне контроле, дефинисање стандарда контроле у складу са међународно
признатим стандардима, заједничких критеријума за организацију и поступање
ИР у јавном сектору и вођење регистра интерних ревизора, модела повеље ИР,
методолошких упутстава и приручника за ФУК, обављање стручног
усавршавања, сертификације и надзора над радом интерних ревизора и

организовање и спровођење обуке руководилаца и запослених у јавном сектору
из области ФУК, у складу са међународно прихваћеним стандардима.

Израда предлога прописа
Донета је Одлука о измени Стратегије развоја ИФКЈ у Републици Србији
("Службени глaсник РС", број 23/13).
Сачињен је предлог Консолидованог годишњег извештаја за 2012. годину
о стању ИФКЈ у Републици Србији , који је одобрио министар финансија, а
прихватила Влада закључком 05Број 400-5240/2013 од 25. јуна 2013. године.
Извештај је објављен на интернет презентацији Министарства финансија.
Урађене су измене и допуне: Правилника за ФУК; Правилника ИР и
Правилник о условима, начину и поступку полагања испита за стицање звања
овлашћени интерни ревизор у јавном сектору. Прибављено је мишљење
Европске Комисије за сва три правилника. Правилници су објављени у
Службеном гласнику Републике Србије.
Окончана је техничка редакција на Приручнику за интерну ревизију.
Окончана је техничка редакција Приручника за финансијско управљање и
контролу.
Образована је комисија за израду стратегије развоја ИФКЈ за период 20152019. године.
Након успостављања интернет странице Министарства финансија,
рубрике за ИФКЈ са приложеним примарним, секундарним и терцијарним
прописима, са рубриком за питања и одговоре, обављени су послови на изради
пројектног задатка за израду рачунарског програма. Наведени програм треба да
олакша повезивање свих учесника и обављање послова на имплементацији
концепта ИФКЈ. За сада као алат у обављању ових послова користе се две
отворене
интернет
адресе,
interna.revizija@mfin.gov.rs
finansijsko.upravljanje.i.kontrola@mfin.gov.rs
преко којих корисници јавних
средстава могу да постављају питања и добијају одговоре, шаљу извештаје итд.
Активности везане за процену стања ИР
У сврху прикупљања података о стању ФУК и ИР у јавном сектору
израђен је модел годишњег извештаја о раду ФУК и ИР и достављен на адресу
185 корисника јавних средстава на републичком нивоу. Модел годишњег
извештаја о раду ИР је објављен и на интернет страници Министарства
финансија.
Спроведена је провера успостављања и рада служби за ИР код десет
министарстава, две организације обавезног социјалног осигурања и два града уз
помоћ консултаната са пројекта ИФКЈ – фаза 3.
Послови обуке
Обука и сертификација базирана је на међународно прихваћеним
стандардима за интерну контролу и ИР и методологији усаглашеној са најбољом
праксом земаља чланица ЕУ.

Континуирано се спроводи обука и стално професионално усавршавање
запослених у Сектору за интерну контролу и интерну ревизију Министарства
финансија - ЦЈХ. Сви припадници ЦЈХ похађали су тренинг за тренере и
подизање вештине комуникације.
У оквиру континуиране обуке за овлашћене интерне ревизоре у јавном
сектору, спроведена је обука у подизању вештина комуникације, презентације и
преговарања и завршене су пилот ревизије код шест КЈС, који имају
успостављену функцију ИР.
Теоријским делом обуке за ИР у два циклуса обухваћено је 108 полазника
из 46 корисника јавних средстава.
Практичним делом обуке за ИР односно вршење надзора и пружање
стручне помоћи на терену кандидатима за стицање сертификата обухваћено је 71
полазника из 17 корисника јавних средстава.
Организовано је полагање испита за стицање звања овлашћени интерни
ревизор у јавном сектору у два испитна рока. Испит је положило 48 кандидата и
стекло звање Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору. Са 31. децембар
2013. године у јавном сектору је сертификован 189 (141) интерни ревизор.
Обављене су припреме – ажурирање наставног материјала и припрема
предавања за обуку из ФУК. Спроведена је теоријска обука у пет циклуса којој је
присуствовало 275 полазника из 109 организација.
У оквиру подизања свести о значају и користи ИФКЈ одржана је
„Конференција о значају интерне финансијске контроле“ за градоначелнике и
руководице градских управа у Републици Србији и једнодневна обука „Увод у
интерну контролу“ за 67 функционера и руководилаца запослених у градској
управи Града Новог Сада.
На пољу развоја система ФУК обављена је обука руководилаца и
запослених у 14 министарстава, 3 управе, Граду Београду и РФЗО из области
управљања ризицима и израде пословних процедура.
У извештајном периоду, пружани су савети и упутства корисницима
јавних средстава у погледу начина организовања ИР и успостављања система
ФУК.
Помоћник министра финансија за Сектор - ЦЈХ је као члан преговарачке
групе учествовао на експланаторном и билатералном прегледу за поглавље 32
Финансијски надзор. Током испитивања спремности Србије у делу ИФКЈ, није
било отворених питања и реална су очекивања да се у догледно време отворе
преговори за ово поглавље.
Остале активности
Повезивање са осталим учесницима у ИФКЈ остварује се организовањем
редовних састанака, радионица, коришћењем интернет странице ради
разматрања питања од значаја за ИФКЈ. У овом делу послова, ЦЈХ углавном се
ослањала на директни контакт са полазницима обуке, пружањем потребних
објашњења и савета и подстицала међусобно повезивање самих полазника обуке.
На нивоу екстерног повезивања, успостављена је и одржава се сарадња са

Државном ревизорском институцијом, Удружењем интерних ревизора Србије придруженим чланом Глобалног Института интерних ревизора, Комором
овлашћених ревизора Србије. Успостављена је веза са ЦЈХ из других земаља, са
којима се размењују искуства у вези успостављања и развоја ИФКЈ.
У оквиру успостављене међународне сарадње одржани су састанци са
представницима Генералне дирекције за буџет Европске комисије и СИГМА –
иницијатива ОЕЦД, на којима су расправљане теме из области ИФКЈ.
Имајући у виду обим, разноврсност и сложеност послова које обавља
ЦЈХ, систем зарада, награђивања и звања није адекватан, иако је решавање ових
питања предвиђено Стратегијом ИФКЈ.

