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На основу члана 17. тачка 1) и члана 24. став 3. Правилника о заједничким
критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање
и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 99/2011. и
106/2013), министар, на предлог начелника Службе интерне ревизије, одобрава

СТРАТЕШКИ ПЛАН РАДА СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
за период 2019 – 2023. година
УВОД
Стратегија је сачињена у складу са стратешким областима деловања Министарства
унутрашњих послова, и идентификованим приоритетима у Стратегији развоја
Министарства унутрашњих пословао за период 2018-2023. („Сл. гласник РС“ број 78 од 19.
октобра 2018. године) и смерницама у Стратегији развоја интерне финансијске контроле у
јавном сектору у Републици Србији за период 2017-2020. године („Службени гласник РС“
број 51 од 21. маја 2017. године) у даљем тексту Стратегија ИФКЈ.
За анализу контролног окружења у коме се обављају послови интерне ревизије
коришћене су донете стратегије организационих јединица на нивоу Министарства, као и
резултати и искуства стечена у току практичног обављања ревизија.
Стратегија ИФКЈ се бави захтевима који проистичу из процеса приступања
Републике Србије Европској унији у оквиру Преговарачког поглавља 32 – финансијски
надзор, којим су захтеви за привремено затварање Поглавља 32 – финансијски надзор,
када се остваре следећа мерила „Србија треба да измени правни оквир како би обезбедила
кохерентност законодавства у области ИФКЈ. Србија треба да спроводи законодавство у
области ИФКЈ, као и основне политике, и обезбеди довољне административне капацитете
на централном и локалном нивоу,....“
У складу са постављеним условима Стратегијом ИФКЈ је прописана обавеза
увођења стандардне праксе финансијског управљања и контроле у редовне процесе
руковођења и функцију интерне ревизије као алат за добро управљање. Све ове активности
би биле усмерене у циљу промене система управљања и руковођења са приступа
усклађености на приступ који се базира на учинку и резултатима. Увођење стандардне
праксе финансијског управљања и контроле у редовне процесе руковођења и функцију
интерне ревизије као алат за добро управљање.
Циљеви из Стратешког плана Службе интерне ревизије за период 2016-2018. године
су остварени кроз обављање ревизија планираних система. У стратешком периоду
обављено је 35 ревизија и дато 386 препорука. Први пут су рађене ревизије полицијских
система и то: Јединице за заштиту, Управе граничне полиције и Сектора за ванредне
ситуације, као и ревизија Процеса управљања људским ресурсима, чија реформа је у
Стратегији МУП-а препозната као један од стратешких циљева Министарства. Препоруке
су дате у циљу побољшања управљања пословним системом и успостављања интерних
контрола.
У октобру 2017. године Сектор за интерну контролу и интерну ревизију
Министарства финансија је у складу са чланом 11. и 12. Правилника о заједничким
критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање
и извештавање интерне ревизије у јавном скетору, извршио сагледавање квалитета рада
интерне ревизије Министарства унутрашњих послова за период од 01.01.2016. до
30.09.2017. године. Извештај је прослеђен Кабинету министра, констатовано је да је
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Служба донела сва стратешка документа која су предвиђена Правилником, да се ревизија
врши у складу са међународним стандардима професионалне праксе интерне ревизије, да
је уведен систем праћења и контроле квалитета рада ревизора. У периоду обављања
контроле у току је било доношење каталога радних места и описа радних места, па је то
констатовано као недостатак са напоменом да је израда у току.
У августу 2018. у складу са препорукама Министарства финансија донета је нова
повеља Службе интерне ревизије МУП-а.
Септембра 2018. године је сачињена информација о резултатима Службе интерне
ревизије од успостављања до септембра 2018. године у којој су побројане најзначајније
препоруке које су имале за циљ значајно унапређење ревидираног система и уштеду у
коришћењу финансијских средстава и опреме МУП-а.
Организација и законски основ
У Служби интерне ревизије послови се организују у складу са Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих
послова инт. 01 број 4685/18-13 од 13. јуна 2018. године, тачка 10 члан. 268., Правилником
о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима
за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“,
бр. 99/2011. и 101/2013.) и одредбама члана 82. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015. 103/2015. 99/2016. и 113/2017.).
Интерна ревизија обавља се на начин, по поступку и у складу са међународним
стандардима интерне ревизије, прописима којима се уређује интерна ревизија у јавном
сектору Републике Србије, прихваћеним Етичким кодексом, Повељом интерне ревизије
Министарства унутрашњих послова број 01-7750/18 од 24. јула 2018. године и Упутством
и процедуром за вршење интерне ревизије 01 број 12669/12-3 од 28.01.2013. године,
сачињене на основу писаног упутства Сектора за интерну контролу и интерну ревизију
при Министарству финансија.
Служба интерне ревизије врши ревизију пословних процеса из надлежности
Министарства унутрашњих послова дефинисаних Законом о министарствима, на начин
предвиђен Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и
методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном
сектору, уз примену Међународних стандарда професионалне праксе интерне ревизије.
Визија интерне ревизије
„Интерна ревизија је алат руководства у успешној реализацији стратешких циљева
Министарства“.
Визија интерне ревизије је да пружањем уверавања ревизијом стратешких области и
давањем стручних мишљења у вези са функционисањем система финансијског управљања
и контрола у свим линијама рада буде алат руководства у оцени постављених стратешких
циљева Министарства.
Мисија интерне ревизије
„Обезбеђивање услова за давање независног стручног мишљења у оцени свих
аспеката доброг управљања у постизању постављених циљева“.
Задата мисија интерне ревизије реализоваће се путем унапређења капацитета и
едукације интерних ревизора у циљу, израде независних и стручних мишљења о
резултатима успостављених промена и функционисању система финансијског управљања
и контрола у стратешким линијама рада, кроз давање препорука за њихово унапређење.
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Начела и стандарди интерне ревизије
Интерна ревизија представља независну и објективну оцењивачку и консултантску
активност осмишљену да побољша пословање целокупног Министарства кроз ревизије
појединачних организационих делова Министарства и Дирекције полиције. Ревизија се
врши у циљу квалитативне оцене успостављених интерних контрола и процедура у смислу
ефективности и дизајна контрола, као и да ли успостављени пословни процеси
функционишу у складу са законским, подзаконским и интерним прописима омогућавајући
остваривање задатих циљева, из надлежности Министарства.
Ревизија се обавља применом Међународних стандарда професионалне праксе
интерне ревизије, који се односе на: стратешко и оперативно планирање; организовање и
извршавање задатака ревизије; уверавање о адекватности и функционисању постојећих
процеса управљања ризиком, успостављених контрола и управљања процесом; пружање
независног, објективног и стручног мишљења кроз препоруке организациним јединицама
Министарства и Дирекцији полиције о управљању ризицима и интерним контрoлама;
процењивање ефикасности постизања циљева, који су дефинисани законима, прописима и
интерним актима.
Интерна ревизија у Министарству у складу са међународним стандардима
професионалне праксе интерне ревизије врши се применом начела независности,
објективности, стручности и трајности:

Независност – рад интерне ревизије је независтан; самостално на основу процене
ризика и приоритета у стратешком и годишњем плану, одлучује о областима и
обухвату ревизија, независна је у односу на активности које могу бити предмет
ревизије и које би могле угрозити објективност интерне ревизије;

Објективност – захваљујући својој независној позицији у организационој
структури Министарства интерни ревизори су у могућности да дају став који није
заснован на суду (процени) другог лица;
Начело независности и објективности је обезбеђено – прописано у нормативном
делу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
МУП-у у тачки 10 Служба интерне ревизије

Стручност – интерни ревизори морају бити стручно оспособљени за обављање
ревизије и током рада се морају континуирано стручно усавршавати; - ово
начело је обезбеђено кроз похађање обавезних обука за интерне ревизоре и
стицање сертификата „овлашћени интерни ревизор у јавном сектору“, као и
континуиране обуке у организацији стручних кућа

Трајност – интерна ревизија се спроводи у континуитету, по стратегијским
областима, у планом утврђеним интервалима, обезбеђено кроз израду
стратешких, годишњих и оперативних планова рада и извештаја о обављеним
годишњим ревизијама.

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ
1.Сврха стратешког планирања
Стратешки план, као основа процеса планирања ревизије, представља средство –
алат за унапређење активности и то:
1. у идентификовању области које треба да буду предмет ревизије,
2. омогућава објективан приступ, у обављању послова интерне ревизије, који је
заснован на процени ризика,
3. помаже интерној ревизији приликом оцене система контрола и
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4. омогућава интерној ревизији да у поступку ревизије оптимално користи ресурсе –
људске и материјалне у циљу пружања ефективних услуга вишем руководству и
руководству корисника ревизије.
2.Стратешки циљеви службе
Стратешки циљеви Службе интерне ревизије су у складу са стратешким областима
деловања Министарства унутрашњих послова, и идентификованим приоритетима у
Стратегији развоја Министарства унутрашњих послова за период 2018-2023.
1. Повећати број ревизија које имају за циљ оцену успостављених интерних
контрола у области јавне безбедности и реаговања у ванредним ситуацијама. С
обзиром да је кључна стратешка област Безбедност, циљ интерне ревизије је да у оквиру
обављања послова борбе против свих видова криминала, унапређења стања јавног реда и
мира супротстављањем насиљу, унапређења стања безбедности сабраћаја на путевима и
заштите државних граница, на основу консултација са највишим руководством врши
ревизије најзначајнијих пословних процеса са циљем да оцени степен успоставених
интерних контрола, процедура и инструкција како би се полицијски послови обављали на
унифициран начин доприносећи сигурности грађана.
Сектор за ванредне ситуације и Министарство унутрашњих послова, су се задњих
3-4 године сусрели са великим бројем ванредних сутуација изазваних елементарним
непогодама или немаром људи, које су имале за последицу губитак људских живота и
несагледиве размере материјалне штете, загађења ваздуха и природе; пожара, поплава,
сметова и сл. Због евидентних људских и материјалних губитака, које могу изазвати
последице ванредне ситуације, пословни процеси који имају за циљ дефинисање ризика
који могу да доведу до различитих катастрофа и мера за отклањање ризика биће предмет
ревизије у стратешком периоду.
2. Промовисање статуса и функције интерне ревизије, као алата за добро
управљање, уз допринос европским интеграцијама (Развој институционалних
капацитета и сарадње, унапређење институционалних капацитета Министарства
унутрашњих послова, унапређена сарадња на свим нивоима). У процесу придруживања
Републике Србије Европској унији у оквиру поглавља 32-финансијски надзор, један од
услова је укупна реформа јавне управе усмерена на унапређењу одговорности
руководилаца и запослених, управљања јавним средствима у складу са принципима
интерне финансијске контроле а ради остваривања стратешких циљева. Ово са циљем да се
изврши промена система управљања и руковођења, са приступа усклађености на приступ
који се базира на учинку и резултатима, кроз увођење стандардне праксе финансијског
управљања и контроле у редовне процесе руковођења и функцију интерне ревизије као
алат за добро управљање.
На основу добијених резултата и искуства у обављеним ревизијама послови, из
надлежности Министарства унутрашњих послова, су дефинисани законским прописима.
Поједини послови и конкретна поступања запослених су ближе објашњени интерним
процедурама и инструкцијама. У складу са захтевима преговарачког Поглавља 24 за
послове из надлежности Дирекције полиције постојала је обавеза доношења оперативних
процедура. Недостатак је што на нивоу МУП-а по организационим целинама, нису
пописани сви дефинисани пословни процеси, циљеви пословних процеса, ризици који
могу да угрозе циљеве пословних процеса, а као следећи корак процедуре које би у
пословним процесима ближе уредиле поступање и одговорност руководилаца и
извршилаца и начин управљања ризицима. Обавеза оваквог начина управљања у МУП-у
6
Стратешки план Службе интерне ревизије за период 2019-2023. година

Република Србија
Министарство унутрашњих послова

Служба интерне ревизије

као делу јавне управе је прописана Законом о буџетском систему чланом 81. и
Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном
сектору („Сл. гласник РС“ број 99/2011). Обавеза је прописана још од 2007. године у
складу са Законом о буџетском систему и претходним Правилником о заједничким
критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског
управљања и контроле у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр 82/2007). На основу анализе
стања у јавној управи и уочених проблема у имплементацији – финансијског управљања и
контроле - дата је препорука Министарства државне управе и локалне самоуправе да се
послови интерне контроле дефинишу као посебан пословни процес са сталним задатком.
Задатак Службе интерне ревизије је да у стратешком периоду да свој допринос
промени свести контролног окружења у МУП, руководилаца и запослених да као део
укупне реформе јавне управе примене стандарде интерне контроле и омогуће капацитете
за функционисање система интерне ревизије као контролног механизма за оцену
успостављених интерних контрола.
3. Развијати професионалне вештине интерних ревизора у складу са стандардима
професионалне праксе интерне ревизије у циљу оцене квалитета пружања услуга
грађанима.
Стратешко опредељење Владе је модернизација државне управе кроз дигиталну
трансформацију. Предвиђа се да ће се на овај начин унапредити квалитет, ефикасност и
економичност државне управе и уједно пружити квалитетније услуге грађанима. У том
смислу Министарство унутрашњих послова је развило читав сет електронских услуга
грађанима. Путем електронских комуникација омогућено је грађанима да по креираним
процедурама приступе личним подацима и на ефикасан начин обезбеде услуге које им
Министарство пружа. На овај начин повећава се задовољство грађана али уједно је
потребно и развити процедуре које ће обезбедити потребан ниво заштите података.
Служба интерне ревизије планира у стратешком периоду да поједине процедуре које
регулишу поступања ИТ сектора буду предмет ревизије. С обзиром да је потребан висок
ниво познавања ИТ система и процедура за коришћење, приступ и чување података
планира се обука једног броја ревизора за обављање те врсте ревизија.
У Републици Србији констатован је дефицитаран број овлашћених интерних ревизора у
јавном сектору. До 31. децембра 2016. године у Републици Србији 330 државних
службеника је завршило процес сертификације и стекли звање овлашћеног интерног
ревизора у јавном сектору. У Служби интерне ревизије 7 ревизора је стекло звање
овлашћени интерни ревизор у јавном сектору. Како би се одржао и унапредио квалитет
рада интерних ревизора потребно је обезбедити сталну едукацију у циљу усвајања нових
вештина и техника извођења ревизија.
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Р.
Бр.

1

2

3

стратешки
циљ
Повећати број
ревизија које
имају за циљ
оцену
успостављених
интерних
контрола у
области јавне
безбедност и
реаговања у
ванредним
ситуацијама

Промовисањ
е статуса и
функције
интерне
ревизије, као
алата за
добро
управљање,
уз допринос
европским
интеграција
ма

Развијати
професионалне
вештине
интерних
ревизора у
складу са

стратешки
задатак

ревизија свих
критичних система
током периода
обухваћеног
стратешким
планом

Служба интерне ревизије

активности
1. идентификација
критичних система

индикатори успеха

2. на основу процене
ризика извршити
рангирање система

број
обављених
ревизија
- број датих препо-рука
број
спроведених
препорука

3. ревизија критичних
система

1. Корисницима ревизје
промовисати потребу
увођења ФМС у складу
са стандардима
прописаним
Правилником о ФМС,
2.предложити да
новопримљени –
ангажовани у Служби
интерне ревизије
Дати допринос у
похађају обуку за ФМС у
спровођењу
организацији
захтеваних услова
Министарства финансија
из Поглавља 32 –
финансијски
3.На сајту МУП-а објавити
надзор, који се
сва нова интерна акта
односе на
којим је регулисана
Министарство
функција интерне
унутрашњих
ревизије
послова
4. Активно учествовати у
раду Радне групе за
спровођење Стратегије
развоја интерне
финансијске контроле у
јавном сектору Р Србије
за период 2017-2020

побољшати
квалитет
ревизорске праксе

осигурати буџет за
напредан тренинг

1.Извештаји са уводних
састанака код корисника
ревизије, и број
препорука везаних за
доношење интерних
процедура.

2. Број лица који су
завршили обуку за ФМС

3. Доказ о објављеним
интерним актима –
Повеља, Стратешки
план, Годишњи план
рада
4. извештаји са састанка
Радне групе за
спровођење Стратегије
развоја ИФКЈ за период
2017-2020.

1. у наредних пет година
да сви запослени
похађају напредне
тренинге

8
Стратешки план Службе интерне ревизије за период 2019-2023. година

Република Србија
Министарство унутрашњих послова

Служба интерне ревизије

стандардима
професионалне
праксе интерне
ревизије у циљу
оцене
квалитета
пружања услуга
грађанима.

3. Подручја стратешког планирања
На основу извршеног избора стратешких циљева Службе интерне ревизије и
процене ризика у пословању Министарства, одређени су стратешки задаци и дефинисани
системи ревизијског ангажовања у наредном петогодишњем периоду.
Овим планом су одређена основна подручја ревизорског деловања. Правилником о
заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима
за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору је прописано доношење
годишњих планова уз обавезу придржавања смерница из стратешког плана. Годишњим
планом рада, детаљно кроз акциони план прописаће се услови за његову реализацију: дефинисати подсистеми као предмети ревизорског ангажовања; период вршења ревизије и
одредити ревизорски тимови за спровођење задатака ревизије.
Стратешким планом идентификовани су стратешки системи који ће бити предмет
ревизије. Као предмет ревизије, дефинисани су системи који покривају већину задатих
циљева и активности из уводног дела Стратегије.
Прва група су системи који пружају финансијску подршку рада МУП-а, а друга
група су системи који представљају основну делатност МУП-а. Системи из обе групе су
дефинисани тако да представљају заокружене целине пословног процеса. Такође као
предмет ревизије поједини системи су у надлежности једне организационе јединице, а
поједини да би се заокружили као процес којим се може рационално управљати у
надлежности су више организационих јединица.
Системи који су од кључног значаја за успешно пословање, а који ће бити предмет
ревизије у наредних пет година, су:

1.
2.
3.
4.

5.

СИСТЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ
ТАБЕЛА 1:
НАБАВКЕ
ПЛАТЕ И НАКНАДЕ
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
УПРАВЉАЊЕ СРЕДСТВИМА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ (ИПА)
ПРИПРЕМА И ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА
СИСТЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ МУП-а

ТАБЕЛА 2.
1.
2.
3.
4.

СИСТЕМИ ПОЛИЦИЈСКИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
СЕКТОР ЗА ИТ СИСТЕМЕ
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
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За утврђене системе извршена је процена ризика, са циљем да се утврде приоритети
и учесталост ревизије, издвајајући системе који носе већи ризик за Министарство као
целину.
4. Планирање ревизије
Планирање ревизије је неопходно јер интерној ревизији омогућава остваривање
циљева, утврђивање приоритета и обезбеђивање ефикасног и ефективног коришћења
расположивих материјалних и људских ресурса.

1.
2.
3.
4.
5.

Поред тога, планирање пружа:
основу за процену будућих потреба за ресурсима,
овлашћења да се поступи по годишњем плану, након што план одобри Министар,
стандард у односу на који се може мерити успешност ревизије и ревизора,
средство кроз које руководство треба да прихвати послове које обавља интерна
ревизија и
сталну евиденцију фактора који су узети у обзир приликом утврђивања годишњег и
оперативног плана, као и донетих одлука.
Планирање као кључни део процеса ревизије обухвата четири фазе:

I ФАЗА – СТРАТЕШКИ ПЛАН, Прву фазу процеса планирања представља израда
Стратешког плана који обухвата делокруг рада, односно системе интерне ревизије у
наредне три-пет година и представља основу целог процеса планирања.
II ФАЗА – ГОДИШЊИ ПЛАН, Друга фаза планирања је израда Годишњег плана, који је
заснован на текућој години стратешког плана и детаљно разрађује делатност ревизије и
наводи ревизије које ће се обавити у текућој години.
III ФАЗА – АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ, Трећа фаза су Акциони планови, који
наводе: конкретне подсистеме ревизија, ресурсе – људске и материјалне по ревизији,
период у току године у коме се планира обављање ревизије. Акциони планови се
ревидирају и ажурирају током целе године, узимајући у обзир шта је стварно остварено.
IV ФАЗА – ПЛАН ПОЈЕДИНАЧНОГ ЗАДАТКА РЕВИЗИЈЕ, Планови задатка ревизије се
припремају на почетку сваке ревизије наведене у Годишњем плану рада. Имају стандардну
прописану садржину.
4.1. Процена ризика система
У циљу адекватног стратешког планирања извршена је процена ризика система који су
одређени као предмет ревизије у наредних пет година.
Процена ризика је извршена израчунавањем индекса ризика за сваки систем. Овај
приступ утврђивања ризика представља комбинацију утврђивања степена ризика за сваки
елемент - фактор ризика и додељивање тежине сваком од њих.
Израчунавање индекса ризика је извршено применом следеће формуле:
Ир = Ср x Т
* Ир - индекс ризика
** Ср - степен ризика (рангирање)
*** Т - тежина
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4.2. Степен ризика - Ср
Степен – рангирање ризика се одређује на основу следећих фактора:
1. Укупан обим финансијских трансакција као ризик односи се на системе везане
за финансијску подршку. Коришћени су подаци из Плана извршења буџета МУП-а за
2017. годину, објављени у Информатору о раду МУП-а РС, ажурирани 21. 02. 2018.
године,
1а, Укупан број учесника у пословном процесу је фактор ризика за системе везане за
основну делатност МУП-а, коришћени су подаци из Интерног кадровског плана за 2018.
годину који је припремио Сектор за људске ресурсе.
2. Управљање и контрола система као ризик одређује се за 1. системе везане за
финансијску подршку и 2. системе везане за основну делатност МУП-а. Управљање и
контрола система је фактор – елемент ризика који се односи на ниво успостављених
интерних контрола у оквиру сваког система регулисан интерним процедурама и
инструкцијама. Процена унапређења одговорности руководилаца и запослених у
управљању јавним средствима у складу са принципима интерне финансијске контроле.
3. Осетљивост система као ризик везан је за 1. системе везане за финансијску подршку
и 2. системе везане за основну делатност МУП-а. Овај елемент се односи на ефикасну
процену ризика у односу на дефинисане циљеве и успостављање одговарајућих контрола и
степен утицаја грешке на систем и целу организацију.
4. Степен примене ИТ у процесу руковођења системом и постизања циљева
Степен ризика – Ср се утврђује за сваки од наведених фактора. За израчунавање
финансијских параметара коришћени су подаци из Завршног рачуна Министарства
унутрашњих послова за 2017. годину; подаци из евиденција Сектора за материјалнофинансијске послове, извештаји Сектора за људске ресурсе, осталих посматраних
полицијских система као и искуства у току обављених ревизија.
4.3. Тежина фактора ризика - Т
Одређивање тежине фактора ризика - Т представља доношење суда о релативној
важности сваког појединог фактора ризика у планираном систему ревизије. Утврђивање
тежине је субјективна процена елемената – фактора ризика у оквиру система и утврђена је
коришћењем скале од 1 до 5.
4.4. Индекс ризика
Израчунавање индекса ризика се врши применом формуле наведене у тачки 4.1.
овог плана , а утврђени индекси ризика за сваки систем су приказани у следећој Табели 3 .

Степен примене
ИТ у процесу
руковођења
системом
и
постизања
циљева

и

Осетљивост
активности
система

Системи

Управљање
контрола
система

Фактори
ризика

Укупан
обим
финансијски
трансакција

ТАБЕЛА: 3

Индекс
ризика

СИСТЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ

1

НАБАВКЕ

Рангирање
( степен)

3

3

3

Тежина

3

5

5

1
3

42
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Укупно

2

Рангирање
( степен)

ПЛАТЕ И
НАКНАДЕ

Тежина

БУЏЕТСКО
3

9

15

15

3

5

3

5

5

1

3

2

3

Укупно

5

9

10

15

Рангирање
( степен)

5

5

3

5

2
10

5
25

3
9

3

1

3

5

3

1

1

2

Укупно

1

3

10

9

Рангирање
( степен)

5

1

3

5

1
5

3
3

3
9

1

РАЧУНОВОДСТ Тежина
ВО

Укупно

И
ИЗВЕШТАВА
ЊЕ
УПРАВЉАЊЕ
СРЕДСТВИМ
А РАЗВОЈНЕ
4 ПОМОЋИ
ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ (ИПА)
ПРИПРЕМА
И
5 ПЛАНИРАЊ
Е
БУЏЕТА

Служба интерне ревизије

Рангирање
( степен)

Тежина

Тежина
Укупно

15

3

39

59

23

22

5

Степен
примене ИТ у
процесу
руковођења
системом и
постизања
циљева

5

5

5

1

1

Тежина

3

5

3

3

Укупно

15

25

15

3

2

СЕКТОР ЗА
ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ

Рангирање
( степен)
Тежина

3

5

3

1

5

2

5

5

45

Укупно

15
1
3

10
3
5

15
3
3

5
5
3

42

3

15

9

15

3

3

5

5
15

3
9

2
10

рангирање
3

4

СЕКТОР ЗА
ИТ
СИСТЕМЕ

УПРАВЉАЊ
Е ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА

Тежина
Укупно
Рангирање
( степен)
Тежина
Укупно

Управљање
и контрола
система

Рангирање
( степен)

Системи
СИСТЕМИ
ПОЛИЦИЈСК
ИХ
ПОСЛОВА

Индекс
ризика

Осетљивост
активности
система

Фактори
ризика

Укупан број
учесника у
пословном
процесу

СИСТЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ МУП-а

5
3
15

58

49
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5. Стратегија обављања ревизија
Након израчунавања индекса ризика утврђена је стратегија извођења ревизија
која има за циљ да обезбеди довољну покривеност основних области, чиме ће се
омогућити доношење општег мишљења о адекватности система контрола.
На основу индекса ризика ревизијски системи су сврстани у ревизије високог ризика
преко 50, средњег ризика од 31 – 50 и ниског ризика до 30.
Стратегијом ревизије предвиђено је да се за системе које носе већи ризик, ревизије
обављају сваке године. За системе који су рангирани као средњег ризика, ревизија се
обавља у две од три године циклуса. За нискоризичне системе стратегијом је предвиђено да
се ревизија врши једном у три године.
Учесталост ревизије наведених система је дата у Табели 4.
Изузетак представља ревизија система Управљања средствима развојне помоћи
Европске уније ИПА – чија је обавеза годишњег спровођење регулисано чланом 31 Уредбе
о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за
претприступну помоћ (ИПА) за период 2014-2020. године („Сл. гласник РС“ број 86/2015).

ТАБЕЛА 4
ЦИКЛУС РЕВИЗИЈЕ

Р.
бр

НАЗИВ СИСТЕМА

Индекс
ризика

Ниво
ризика

Једном у
години

Сваке
друге
године

Једном у три
године

СИСТЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ
1

НАБАВКЕ

42

средњи

Х

2

ПЛАТЕ И НАКНАДЕ

39

средњи

Х

59

висок

Х

23

низак

Х

22

низак

3

4
5

БУЏЕТСКО
РАЧУНОВОДСТВО И
ИЗВЕШТАВАЊЕ
УПРАВЉАЊЕ СРЕДСТВИМА
РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ (ИПА)
ПРИПРЕМА И ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА

Х

СИСТЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ МУП-а

2

СИСТЕМИ ПОЛИЦИЈСКИХ
ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

3

СЕКТОР ЗА ИТ СИСТЕМЕ

45
42

4

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА

49

1

58

висок

Х

висок

Х

средњи

Х

висок

Х
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6. Време потребно за ревизије
При утврђивању времена које ревизори треба да проведу на пословима ревизије
полази се од расположивог времена за обављање ревизија и људских ресурса у Служби.
Ревизијско време укључује директно време везано за рад ревизора које подразумева
све фазе одређене ревизије, као што су прикупљање општих података, припрема плана
ревизије, утврђивање чињеница, документовање, тестирање, припрема извештаја,
разматрања налаза ревизије, улагање документације и праћење спровођења препорука.
Планира се и време за друге послове, као што су праћење ревизије-накнадне
ревизије,
обука и стручно усавршавање, пружање саветодавних и стручних услуга
руководству при увођењу нових система итд.
На основу свих елемената у годишњем плану се утврђује време потребно за
ревизије у оквиру периода који покрива стратегијски план.
За сваку категорију ревизије одређено је стандардно „основно директно“ време
ревизије и то:
1. Ревизије високог ризика - 60 дана по ревизији
2. Ревизије средњег - 40 дана по ревизији
3. Ревизије ниског ризика - 30 дана по ревизији

7. Извештавање и кадровски ресурси
У време израде Стратешког плана у Служби интерне ревизије послове ревизије
обављају: начелник Службе, три виша ревизора, 3 интерна ревизора, сви поседују
сертификат Министарства финансија и звање „овлашћени интерни ревизор у јавном
сектору“. У односу на број, овлашћених интерних ревизора у јавном сектору у Републици
Србији - 330, ова Служба у МУП-у представља јаку високостручну службу за обављање
послова интерне ревизије.
У складу са прописаним међународним стандардима професионалне праксе интерне
ревизије и Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и
методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном
сектору, Служба интерне ревизије је независна у свом раду и директно одговорна
Министру. Извештавање и координација у оквиру Службе интерне ревизије приказана је
графиконом:

МИНИСТАР

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ВИШИ РЕВИЗОР
ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

Запослени представљају кључ успеха интерне ревизије. Због тога је потребно да се
посебна пажња обраћа на висококвалификоване појединце, њихову обуку и усавршавање.
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Личне карактеристике и вештине, које појединац треба да поседује, су подједнако важне
као и образовање и стечено искуство а укључују:
- способност брзог аналитичког разумевања и оцене система и контрола, као и
доношење исправних закључака,
- одлучност да се одређена испитивања спроведу све до логичких закључака, али и
одлука да се одустане од одређених начина испитивања уколико се покажу као
непродуктивни,
- креативан приступ послу,
- способност задобијања поштовања и сарадње са колегама корисника ревизије,
- способност писане и вербалне комуникације на тактичан и убедљив начин,
У припреми је Правилник о сталном стручном усавршавању овлашћених интерних
ревизора у јавном сектору којим су предвиђени обавезни бодови које ревизор треба да
стекне у току године, и вођење евиденција по ревизору са доказима о похађаним обукама.
Бодови су рангирани по активностима и врстама обука које су ревизори обавезни
да похађају у току године. Предвиђено је да се годишње по кориснику јавних средстава
објављује листа постигнутих бодова.
Сви запослени у служби су завршили обуку и поседују звање овлашћени интерни
ревизор у јавном сектору. По извештају Сектора за људске ресурсе Служба интерне
ревизије по старосној структури запослених представља једну од најстаријих Служби. У
наредном периоду због стицања услова за одлазак у пензију потребно је радити на пријему
младих кадрова. Постојећи запослени би својим искуством помогли што ефикаснијем и
бољем укључивању новозапослених у захтевне послове обављања интерне ревизије.
Неопходна је константна едукација, како постојећег тако и новопримљеног кадра,
јер се ради о високостручној професији. Едукацију је потребно пре свега усмерити на
обуку ревизора за извођење ревизија сврсисходности као једној од најзахтевнијих ревизија.
С обзиром да ревизија ИТ система захтева посебна стручна знања а да је у току увођење
електронске управе у свим сверама јавне управе неопходно је и стицање и овладавање
техникама извођења ревизија ИТ система.
Овај план се сматра донетим, даном када га својим потписом одобри Министар
унутрашњих послова а на предлог начелника Службе интерне ревизије.
Измена овог плана врши се поступком који се примењује за његово доношење тј.
одобравањем од стране Министра унутрашњих послова.

План предложио
начелник Службе
главни полицијски саветник
овлашћени интерни ревизор у јавном сектору
Весна Нешић
________________________

План одобрио
потпредседник Владе
министар унутрашњих послова
др Небојша Стефановић
_________________________
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