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I. Увод

Преузимање обавеза у процесу приступања Европској унији (ЕУ) под-
разумева преношење правних тековина ЕУ у домаће законодавство и 
примену у пракси тако пренетих обавеза. Поједина преговарачка по-
главља успостављају овакву врсту обавеза органима јавне власти како 
на централном, тако и на локалном нивоу. Ова анализа има за циљ 
управо да утврди на који начин процес приступања ЕУ утиче на обавезе 
(увођење нових надлежности и њихово спровођење) локалне самоупра-
ве у области финансијског надзора, која чини поглавље 32 у преговори-
ма о приступању.

Финансијски надзор садржи низ политика и процедура које сви корисни-
ци буџетских средстава имају обавезу да имплементирају и односе се на 
систем интерних и екстерних контрола и одговарајућу заштиту интереса 
ЕУ у погледу коришћења европских финансијских фондова. За финансиј-
ски надзор је карактеристично и то што поједини аспекти контроле нису 
утврђени прописима ЕУ, већ међународним стандардима који су опште-
прихваћени и које је преузела ЕУ. То се поготово односи на оне делове 
финансијског надзора који се и највише тичу локалне самоуправе и који 
ће, следствено томе, бити примарни фокус ове анализе – интерна финан-
сијска контрола у јавном сектору.

Анализа утицаја овог процеса на локалну самоуправу у Преговарачком 
поглављу 32 обухватиће, стога, следеће елементе:

– приказ основних правних тековина ЕУ и међународних стан-
дарда у области финансијског надзора са посебним освртом  на 
систем интерних контрола (финансијска контрола и управљање 
и интерна ревизија);

– стратешки и законодавни оквир у Републици Србији и анализу 
усклађености и спровођења надлежности из области финан-
сијског надзора;
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II.  Преговарачко поглавље 32 – Финансијски 
надзор: Правне тековине, међународни 
стандарди и усклађеност прописа у Србији

Преговарачко поглавље 32 – Финансијски надзор у оквиру правне теко-
вине Европске уније подељено је у четири области политика: 

1) интерна финансијска контрола у јавном сектору (ИФКЈ),1 
2) екстерна ревизија, 
3) заштита финансијских интереса ЕУ и 
4) заштита евра од фалсификовања.

За потребе израде анализе утицаја процеса приступања ЕУ на локалну 
самоуправу, фокус ће пре свега бити на систему интерне финансијске кон-
троле у јавном сектору, с обзиром на то да се односи на целокупан систем 
управљања јавним финансијама на свим нивоима власти, укључујући и 
страна средства. С друге стране, према захтевима међународних стандар-
да које прихвата ЕУ, екстерну ревизију спроводи независна институција 
на централном нивоу која има овлашћење да врши ревизију корисника 
јавних средстава па самим тим и јединица локалне самоуправе. У мери у 
којој се екстерна ревизија односи на локалну самоуправу и у којој је зна-
чајна за развој ИФКЈ на локалу, биће анализирани прописи и стандарди 
екстерне ревизије који морају бити усвојени и испуњени у процесу при-
ступања. 

За прве две области у овом поглављу карактеристично је то што не постоји 
правна тековина, односно не постоје прописи ЕУ који регулишу ИФКЈ и ек-
стерну ревизију и које је потребно транспоновати у национално законо-
давство државе у процесу приступања. Хармонизовање ове две области 

1  PIFC – Public Internal Financial Control.

– анализу стања капацитета јединица локалне самоуправе (ЈЛС) 
за спровођење постојећих надлежности и увођење нових у об-
ласти финансијског надзора;

– закључке и препоруке за јединице локалне самоуправе у циљу 
унапређења капацитета и бољег спровођења преузетих над-
лежности.

Анализа се спроводи у оквиру програма „Унапређење механизaма од-
говорности у области јавних финансија“ који, уз подршку Програма 
Уједињених нација за развој (УНДП), спроводе државне институције 
Републике Србије, док је партнер на програму Стална конференција гра-
дова и општина (СКГО), а програм финансира Шведска. Циљ програма 
је развијање хоризонталних и вертикалних механизама одговорности у 
области јавних финансија, ради бољег управљања јавним финансијама 
и смањења могућности за корупцију. Програм подржава институције 
на локалном и централном нивоу у успостављању нових и побољшању 
постојећих механизама за спречавање неправилности у трошењу јавних 
средстава. Такође, у оквиру осталих активности програма планирано је 
организовање радионица за запослене у градовима и општинама широм 
Србије у области управљања јавним финансијама у јединицама локалне 
самоуправе.
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ИФКЈ je свеобухватан и интегрални систем који има за циљ да се управљање 
и контрола јавних средстава остварују у складу су прописима и принципима 
доброг финансијског управљања, односно ефикасности, ефективности 
и економичности. Он обухвата све мере које подразумевају контролу и 
управљање јавним финансијама и заснива се на управљачкој одговорности, 
која представља обавезу руководилаца да послове обављају у складу са 
прописима и поменутим принципима, као и да одговарају у складу са 
вертикалним делегирањем овлашћења унутар организације. 

ИФКЈ је динамички процес који се адаптира на промене у окружењу 
организације и обухвата управљање, кадровску структуру и све запослене 
код корисника јавних средстава на свим нивоима власти, и као такав је 
дугорочан. Три стуба ИФКЈ чине: 

1) систем финансијског управљања и контроле (financial manage-
ment and control – FMC) као основ управљачке одговорности 
руководилаца (managerial accountability),

2) функционално независна интерна ревизија и 
3) централна јединица за хармонизацију – ЦЈХ (Central Harmoni-

sation Unit – CHU).

Препорука Европске комисије јесте да се успостављање система ИФКЈ 
одвија у фазама.5 Концептуализација подразумева разумевање јаза 
између тренутног система интерне контроле и захтева међународних 
стандарда, као и израду нацрта предлога политике ИФКЈ. У погледу ор-
ганизационе структуре неопходно је установити централну јединицу за 
хармонизацију која ће дати подстицај успостављању функционалне ин-
терне ревизије и помоћи управљачком кадру у развоју стандарда интерне 
контроле. У погледу правног оквира, предлог политике ИФКЈ треба да пру-
жи основ за израду прописа који ће покрити и функционално независну 
и децентрализовану интерну ревизију и ФУК, док надзор над имплемен-
тацијом врши ЦЈХ. Коначно, развој професионалног кадра подразумева 
континуиране активности усавршавања и тренинга са којима треба отпо-
чети у најранијој фази.

Финансијско управљање и контрола – ФУК као компонента ИФКЈ 
јесте целокупан систем финансијских и нефинансијских контрола који 

5  European Commission, Welcome to the World of PIFC, Public Internal Financial Control, http://
ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/brochure_pifc_en.pdf 

подразумева усвајање међународно прихваћених стандарда у систему 
ИФКЈ и екстерне ревизије као и добрих пракси ЕУ на које се држава кан-
дидат обавезује у процесу преговора о приступању. 

У области заштите финансијских интереса ЕУ државе чланице морају да 
демонстрирају способност оперативне сарадње са Европском комисијом 
(ЕК) у превенцији нерегуларности и злоупотреба ради обезбеђивања за-
штите ЕУ фондова, као и да сарађују међусобно у проверама које спрово-
ди ЕУ. Овај део преговарачког поглавља најмање је заступљен у анализи.

У погледу заштите евра од фалсификовања фокус је, између осталог, на 
неказненим аспектима, спровођењу истрага и сарадњи и размени ин-
формација са ЕУРОПОЛ-ом. С обзиром на одсуство надлежности локалне 
самоуправе у ковању новца и изради новчаница, анализа не обухвата ову 
област финансијског надзора.  

1. Интерна финансијска контрола  
у јавном сектору – ИФКЈ

По концепту Европске комисије, ИФКЈ чине: централна јединица за хар-
монизацију, систем финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерна 
ревизија (ИР). ФУК и ИР су саставни део интерне контроле.

А| Међународни стандарди и најбоље праксе ЕУ

Од државе чланице се очекује да за ФУК прихвати међународне стандарде 
који су садржани у Смерницама за стандарде интерне контроле у јавном 
сектору из 2004. године2 које прописује Међународна организација вр-
ховних ревизорских институција – ИНТОСАИ,3 по COSO4 моделу. Исто тако, 
за ИР препоручени су стандарди из Међународног оквира професионалне 
праксе интерних ревизора који је објавио Институт интерних ревизора.

2 INTOSAI Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector http://www.issai.org/
media/13329/intosai_gov_9100_e.pdf 

3 INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit Institutions.
4 Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO). 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/brochure_pifc_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/brochure_pifc_en.pdf
http://www.issai.org/media/13329/intosai_gov_9100_e.pdf
http://www.issai.org/media/13329/intosai_gov_9100_e.pdf
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– изградњу одговарајућег информационог система; 
– коришћење документације и система тока комуникације са 

правилима бележења, израде, кретања, употребе и архиви-
рања; 

– документовање свих пословних процеса и трагова ради 
остављања ревизорског трага; 

– успостављање ефективног, благовременог и поузданог систе-
ма извештавања.

Праћење и процена система подразумева систем надзора и процену 
адекватности и ефикасности функционисања ФУК-а. Разматрање актив-
ности и трансакција у циљу процене квалитета рада у одређеном периоду 
и успешности контрола део су система праћења и процене. Праћење и 
процена се обављају сталним надзором и самопроценом.

 

Слика 1.  Шематски приказ успостављања, спровођења и развоја 
система ФУК-а (извор: Министарство финансија)

укључује и организациону структуру, методе и процедуре финансијских, 
оперативних и стратешких система организација у јавном сектору. Успо-
стављање ових контрола има за циљ да кроз управљање ризицима пру-
жи разумно уверавање да ће циљеви организације бити остварени.

Елементи ФУК-а су:
– контролно окружење;
– управљање ризицима;
– контролне активности;
– информисање и комуникација;
– праћење и процена система.

Контролно окружење као основа других компоненти укључује интегритет, 
етичке вредности и стручност запослених, као и начин рада руководства, 
односно начин на који се додељују овлашћења, одговорности и успо-
стављају линије извештавања и управља кадровима. 

Управљањем ризицима се идентификују ситуације и врше процена и кон-
трола ситуација и догађаја који могу имати супротан ефекат на оствари-
вање циљева. Да би се управљало ризицима, потребно је утврдити опште 
и посебне циљеве, усвојити стратегију управљања ризиком која се ажу-
рира на трогодишњем нивоу, или у случају значајне измене контролног 
окружења.

Контролне активности су писане процедуре и правила који се при-
мењују на свим нивоима и функцијама како би се ризици за остваривање 
циљева свели на прихватљив ниво.6 Могу се класификовати као превен-
тивне, детекционе, директивне и корективне.

Добар систем информисања и комуникације обухвата: 
– идентификовање, прикупљање и дистрибуцију поузданих и 

истинитих информација; 
– ефективну хоризонталну и вертикалну комуникацију на свим 

нивоима; 

6 У контролне активности убрајају се поступци одобрења и преноса овлашћења и 
одговорности, раздвајање дужности, систем двоструког потписа, правила која осигуравају 
сигурност и заштиту имовине и информација, поступке за потпуно, тачно, правилно 
и ажурно евидентирање пословних трансакција, поступке за управљање људским 
потенцијалима и др.
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Владе. Стратегија представља план за успостављање и развој свеобухват-
ног и ефикасног система ове врсте контроле у сврху доброг управљања и 
заштите јавних средстава, као и усаглашавања са захтевима из Прегова-
рачког поглавља 32.

Стратегијом се дефинишу интерна финансијска контрола и њени еле-
менти, даје преглед постојећег контролног окружења, оцена постојећег 
стања и утврђују активности потребне за унапређење ИФКЈ. Стратегијом је 
назначена и начелна важност сарадње са врховном ревизорском инсти-
туцијом у остваривању свеобухватног и ефективног система управљања 
јавним средствима.

Реформа интерне финансијске контроле започета је још 2002. године 
усвајањем Закона о буџетском систему и доношењем низа подзаконских 
аката. Овом реформом уведена је како ex-ante, тако и ex-post контрола 
код корисника јавних средстава. Такође, изменама Закона о буџетском 
систему из 2006. године утврђена је обавеза корисника јавних средстава 
да успоставе системе (процедуре и активности) интерне контроле и 
независну интерну ревизију, и предвиђено обезбеђивање хармонизације 
методологија и стандарда контроле формирањем ЦЈХ у Министарству 
финансија, чиме су се стекли услови за уређивање ових области у складу 
са међународним стандардима и најбољом праксом ЕУ. 

Закон о буџетском систему је основни законски пропис који регулише 
систем ИФКЈ. Овим законом се одређују појмови и дају дефиниције које се 
односе на систем ИФКЈ, уводе ФУК и интерна ревизија код свих корисника 
јавних средстава и дају претпоставке њиховог функционисања. Такође, 
дефинише се појам хармонизације и успоставља ЦЈХ као централна 
организација за хармонизацију унутар целокупног ИФКЈ. У складу са 
препорукама ЕУ и најбољим праксама, елементима ИФКЈ се додељује ниво 
функционалне и организационе независности неопходан за извршење 
активности контроле. Утврђује се да су за успостављање и одржавање 
ФУК-а и интерне ревизије одговорни руководиоци корисника јавних 
средстава, док ЦЈХ врши послове централне хaрмoнизaциje, кooрдинaци-
je, праћење примене и сaглeдaвaњe квалитета финансијског управљања и 
контроле и интерне рeвизиje у jaвнoм сектору и обједињавање годишњих 
извештаја о стању ФУК-а и интерне ревизије.

У најзначајнија акта за развој и примену ИФКЈ донета на основу Закона о 
буџетском систему спадају: 

Интерна ревизија је независна активност која треба да пружи 
независно, објективно уверавање и професионално мишљење у циљу 
унапређења пословања организације. Интерна ревизија помаже 
руководиоцима кроз објективну процену система интерне контроле, 
односно утврђује да ли систем функционише на начин који је предвидело 
руководство ради остваривања циљева. Она има и саветодавну улогу, 
даје мишљења, смернице, спроводи обуке и пружа друге услуге. Према 
концепту ИФКЈ успостављеном у ЕУ, функцију интерне ревизије обавља 
функционално и организационо независна и децентрализована јединица 
за интерну ревизију, која је одговорна директно руководиоцу.

Интерна ревизија се односи на све функције и процесе пословања. Где 
је то потребно, јединица интерне ревизије идентификује недостатке и 
слабости и даје препоруке за унапређења. Рад интерних ревизора заснива 
се на принципима и етичким правилима који потичу из професионалних 
стандарда и вештина. Интерни ревизори не кажњавају и не преузимају 
одговорност руководилаца. На руководиоцима је да донесу одлуку о 
прихватању препорука.

Централна јединица за хармонизацију - ЦЈХ замишљена је као 
централна организација у систему управљања и контроле са задатком да 
управља развојем ИФКЈ. Она је одговорна за хармонизацију и промоцију 
интерне контроле и методологија ревизије у складу са међународно 
прихваћеним стандардима и најбољом праксом, као и за иницирање, 
праћење и координацију примене прописа у областима интерне ревизије,  
система ФУК-а, укључујући концепт управљачке одговорности. Препорука 
је да се ЦЈХ оснује унутар министарства надлежног за финансије, а 
потребно је и обезбедити њен специјалан статус у погледу независности 
и слободе од политичког притиска. ЦЈХ доноси и спроводи програм 
обука за руководиоце и запослене у јавном сектору из области ИФКЈ, а 
представља и својеврсну контакт тачку за друге владине институције које 
желе или морају бити континуирано информисане о развоју ИФКЈ, или им 
је потребна обука за примену нових надлежности.

Б| Правни и институционални оквир у Србији

Увођење система интерне финансијске контроле утврђено је Стратегијом 
развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у РС усвојеном 
2009. године, док је основ за доношење ове стратегије Национални 
програм за интеграцију у Европску унију, донет 2008. године закључком 
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2008–2012 (НПИ) за период од 2008. до 2012. године7 предвиђено је 
усвајање стратегије ИФКЈ и пратећег акционог плана. Такође, предвиђено 
је и доношење посебног закона о интерним финансијским контролама у 
јавном сектору у циљу појашњења елемената ИФКЈ и одговорности, као и 
одговарајућих правилника за стицање звања за интерне ревизоре у јав-
ном сектору и програм полагања испита. 

Средњорочно гледано, НПИ је предвидео редовно ажурирање правилника, 
методологије и приручника за области интерне ревизије и ФУК-а, као и кон-
тинуирано праћење развоја и потребе за обукама кадрова у овим областима.

У моменту израде НПИ, Одељење интерне ревизије Сектора буџетске ин-
спекције и ревизије Министарства финансија обављало је функцију цен-
тралне јединице за хармонизацију, док је као краткорочни приоритет пла-
нирано формирање два одељења – Одељења за финансијско управљање 
и контролу и Одељења за интерну ревизију унутар ЦЈХ.

Ревидирани НПИ из 2009. године8 потврдио је испуњеност задатака из прве 
верзије чиме су уклоњени поједини недостаци у претходним решењима. 
То се пре свега односи на доношење Закона о буџетском систему из 2009. 
године, усвајање стратегије ИФКЈ и доношење правилника који се односе 
на интерну ревизију и ФУК и пратеће програме обуке. И ревидирани НПИ 
наглашава план за успостављање ЦЈХ са два одељења, као и континуира-
ну процену потреба и спровођење обука.

За 2010. годину предвиђена је допуна правилника за функционисање ин-
терне ревизије и ФУК-а, док је периоду од 2011. до 2012. године предвиђе-
но ажурирање правилника, методологија и приручника што је и наведено 
у трећем измењеном и допуњеном НПИ из 2012. године.9

У складу са извештајима о испуњености НПИ, допуне правилника уследиле 
су 2011. године, а ажурирање методологија за интерну ревизију и ФУК у 
2012. години. Централна јединица за хармонизацију формирана је у марту 

7 НПИ 2008-2012, http://seio.gov.rs/upload/documents/NPI/NPI_2008.pdf 
8 Измењени и допуњени НПИ, http://seio.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/npi/

npi_revidiranicir.pdf 
9 Трећи измењени и допуњени НПИ, http://seio.gov.rs/upload/documents/nacionalna_

dokumenta/treci_npi_2012.pdf

– Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за 
успостављање, функционисање и извештавање о систему фи-
нансијског управљања и контроле у јавном сектору;

– Правилник о заједничким критеријумима за организовање 
и стандардима и методолошким упутствима за поступање и 
извештавање интерне ревизије у јавном сектору;

– Правилник o условима и поступку полагања испита за стицања 
звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору;

– Уредба о буџетском рачуноводству;
– Приручник за финансијско управљање и контролу;
– Приручник за интерну ревизију;
– Упутство за припрему буџета које се доноси за сваку календар-

ску годину;
– Корисничко упутство о раду система управљања јавним фи-

нансијама (СУЈФ), од јануара 2008. године;
– Правилник о заједничким основама, критеријумима и задаци-

ма за рад финансијске службе директног корисника буџетских 
средстава;

– Правилник о стандардном класификационом оквиру и конт-
ном плану за буџетски систем;

– Правилник о начину припреме, састављања и подношења фи-
нансијских извештаја корисника буџетских средстава и кори-
сника средстава организација обавезног социјалног осигурања;

– Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника 
јавних средстава и о условима и начину за отварање и уки-
дање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за 
трезор итд.

За систем ИФКЈ од непосредног значаја су закони који успостављају органи-
зационе структуре, описе послова, критеријуме за праћење радних учинака 
и оцењивање, начин делегирања радних задатака и линије извештавања:

– Закон о државној управи;
– Закон о државним службеницима;
– Закон о платама државних службеника и намештеника;
– Закон о платама у државним органима и јавним службама;
– Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција;
– Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
– Закон о локалној самоуправи.

У првој верзији Националног програма за интеграцију у Европску унију 

http://seio.gov.rs/upload/documents/NPI/NPI_2008.pdf
http://seio.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/npi/npi_revidiranicir.pdf
http://seio.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/npi/npi_revidiranicir.pdf
http://seio.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/treci_npi_2012.pdf
http://seio.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/treci_npi_2012.pdf
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који објављује ЦЈХ. Консолидована верзија извештаја саставља се на ос-
нову годишњих извештаја корисника јавних средстава, који су у обавези 
да извештавају министра финансија преко ЦЈХ о функционисању система. 

У погледу институционалног оквира, у извештају за 2013. годину14 наводи 
се да је укупно 95, односно 42 корисника јавних средстава послало из-
вештај са нивоа територијалне аутономије, односно локалне самоуправе. 
На нивоу локалне самоуправе, интерна ревизија је успостављена код 21 
корисника јавних средстава са укупно 53 систематизована радна места за 
интерног ревизора и попуњена 32. Интерна ревизија углавном није успо-
стављена услед недовољности високообразовног кадра, ниских зарада, 
обима и сложености посла, недовољности финансијских средстава, непо-
стојања формалних услова и конкуренције приватног сектора. У складу 
са захтевима и константним потребама врши се континуирана обука за 
стицање звања овлашћени интерни ревизор.

У два одсека ЦЈХ запослено је укупно десет државних службеника што је 
недовољно за обављање свих послова из њене надлежности. И поред за-
конске обавезе извештавања, од 175 јединица локалне самоуправе њих 
37 су доставиле годишње извештаје за 2013. годину када је у питању из-
вештај о систему ФУК-а.

Преглед последњих тенденција развоја ИФКЈ дат је у Извештају о скри-
нингу за поглавље 32, објављеном у јуну 2014. године.15 Очекује се да 
нова стратегија ИФКЈ за период 2015–2019. превазиђе наглашен тех-
нички карактер постојеће и буде постављена у контекст реформе јавне 
управе и финансијског управљања, са већим фокусом на управљачкој 
одговорности за успостављање адекватног система ФУК-а. Унапређе-
на управљачка одговорност подразумева већу оријентацију ка учинку. 
Такође, позива се на регулисање питања управљања неправилности-
ма (irregularity management), што је такође у вези са развојем концепта 
управљачке одговорности. Потребно је оснажити улогу ЦЈХ и све више 
померати фокус ка развоју, координацији и имплементацији ИФКЈ 
политика, будући да је до сада највећи део активности централне јединице 

14 Консолидовани годишњи извештај за 2013. годину о стању интерне финансијске контроле 
у јавном сектору у Републици Србији, http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2013/
KonsolidovaniGodIzvestaj2013.pdf 

15 Screening Report Serbia, Chapter 32 – Financial control, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/
key_documents/2014/140429-screening-report-chapter-32-serbia.pdf 

2010. године као Сектор за интерну контролу и ревизију у Министарству 
финансија који чине Одсек за хармонизацију ФУК-а и Одсек за хармониза-
цију интерне ревизије. Такође, у 2012. години извршена је допуна Закона о 
буџетском систему изменом дефиниције управљачке одговорности.

Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније 
2013−2016 (НПАА)10 предвиђа измене и допуне правилника којим се 
уређује функционисање и организовање ФУК и интерне ревизије и сти-
цање звања интерни ревизор, у складу са изменама Закона о буџетском 
систему, као и праћење измене стандарда интерне контроле, интерне 
ревизије и најбољих пракса.

Последње измене правилника о ФУК-у11 и правилника о интерној реви-
зији12 уследиле су 2013. године, док је нови правилник о стицању звања 
интерног ревизора у јавном сектору13 усвојен 2014. године са програмом 
обуке за интерне ревизоре. Такође, треба навести да је према Годишњем 
плану рада Владе до краја 2014. године предвиђено усвајање нове стра-
тегије ИФКЈ за период 2015–2019. године.

С обзиром на то да су обезбеђене основне законске претпоставке за 
увођење и функционисање елемената ИФКЈ, у преосталом делу пери-
ода који се односи на испуњавање НПАА, односно вођење преговора 
о приступању, активности у погледу система ИФКЈ треба усмерити на 
праћење измене стандарда и усклађивање домаћих аката, као и на 
даље обучавање кадрова и рад на развоју институционалног оквира и 
капацитета, поготово на локалу.

Стање ИФКЈ у Републици Србији оцењује се Консолидованим годишњим 
извештајем  о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору 

10  НПАА 2013-2016, http://seio.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/npi_usvajanje_
pravnih%20tekovina.pdf 

11  Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање 
и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, http://
www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8283 

12  Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким 
упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, http://www.
mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8283 

13 Правилник o условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни 
ревизор у јавном сектору, http://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8283 

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2013/KonsolidovaniGodIzvestaj2013.pdf
http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2013/KonsolidovaniGodIzvestaj2013.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/140429-screening-report-chapter-32-serbia.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/140429-screening-report-chapter-32-serbia.pdf
http://seio.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/npi_usvajanje_pravnih tekovina.pdf
http://seio.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/npi_usvajanje_pravnih tekovina.pdf
http://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8283
http://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8283
http://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8283
http://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8283
http://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8283
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Лимском декларацијом16 дефинишу се принципи функционалне, организацио-
не и финансијске независности врховних ревизорских институција, укључујући 
и уставну гаранцију. То подразумева независан положај у односу на остале 
гране власти, слободу у избору предмета и обима ревизије и одговарајућа 
средства за рад у циљу спречавања утицаја, што се, између осталог, постиже 
и посебним буџетским статусом врховних ревизорских институција. Још један, 
изузетно значајан аспект независности јесте и персонална независност функ-
ционера институције. Овом декларацијом се, такође, дефинишу односи ових 
институција са законодавним и извршним органима и јавном администра-
цијом и наводе овлашћења као што су право истраге и приступ свим докумен-
тима за рад у дефинисаном року. Осим тога, декларацијом се успостављају и 
принципи за избор методологије ревизије и запошљавање ревизорског кадра 
и дефинишу стандарди извештавања законодавном органу. Обим ревизије 
који предвиђа декларација односи се на целокупно финансијско пословање 
институција и организација у јавном сектору.

Мексичка декларација17 детаљније дефинише поједине аспекте независ-
ности и, између осталог, позива на детаљну правну регулацију позиције 
независности, и то у погледу функционера и запослених, њиховог ман-
дата (трајања и обима) и имунитета, слободног приступа информација-
ма, извештавања, садржаја и времена одржавања ревизије. Стандарди 
постављају конкретна али довољно широка упутства, тако да државе 
имају могућност да законом уреде минимум обавезе извештавања, као 
и обавезне субјекте ревизије. Такође, врховне ревизорске институције су 
слободне да објављују и прослеђују своје извештаје о ревизији након што 
су исти достављени надлежним органима. На крају, декларација наводи 
важност успостављања ефективних механизама за праћење поступања 
по препорукама ових институција, као и доступност материјалних, људ-
ских и новчаних ресурса за рад.

Б|  Правни и институционални  
оквир екстерне ревизије у Србији

У Републици Србији екстерна ревизија је уређена најпре Уставом 
Републике Србије18 која уводи Државну ревизорску институцију (ДРИ) као 

16 The Lima Declaration - http://www.issai.org/media/12901/issai_1_e.pdf 
17 Mexico Declaration on SAI Independence - http://www.issai.org/media/12922/issai_10_e.pdf 
18 Члан 96. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006).

био усмерен на обучавање кадрова. Међутим, и поред спроведених 
обука на систем ФУК-а се и даље превасходно гледа као на фискалну 
контролу регуларности и законитости, док је у пракси и даље велики број 
буџетских корисника без успостављене јединице за интерну ревизију. 
Генерално гледано, ИФКЈ је и даље превише оријентисан ка накнадној 
контроли законитости и утврђивању неправилности, што је у контрасту 
са принципом управљачке одговорности.

Треба истаћи и то да Стратегија реформе јавне управе у Републици 
Србији обухвата и унапређење управљања јавним финансијама 
и јавним набавкама, као један од посебних циљева реформе. 
Унапређење система ФУК-а и интерне ревизије заузима посебан 
одељак у мерама које је потребно предузети за остваривање тог 
посебног циља. Стратегијом се указује на постојеће проблеме 
у формирању и извршавању интерне финансијске контроле, а 
проблеми и изазови који предстоје стављају се у контекст реформе 
јавне управе. Како је Законом о буџетском систему утврђен правни 
основ за припрему и извршавање буџета свих нивоа власти, 
предвиђене реформе подједнако се односе и на локални ниво власти. 
Имајући у виду и претензију Стратегије на реформу управљања 
људским ресурсима у јавној управи и боље повезивање свакодневних 
активности са оперативним и стратешким циљевима организације, 
утицај Стратегије на интерну финансијску контролу на локалном нивоу 
може бити позитиван, што је ипак предмет за анализу у будућности. 

2. Екстерна ревизија
А| Међународни стандарди и најбоље праксе ЕУ

Прихватање и усвајање међународних стандарда у области екстерне 
ревизије, која је садржана у другој области Преговарачког поглавља 32, 
такође представља обавезу држава чланица у процесу приступања ЕУ. 
За успостављање независне институције која врши екстерну ревизију 
трошења јавних средстава примењују се стандарди такође дефинисани 
од стране ИНТОСАИ, и односе се пре свега на Лимску, односно Мексичку 
декларацију.

http://www.issai.org/media/12901/issai_1_e.pdf
http://www.issai.org/media/12922/issai_10_e.pdf
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посебних извештаја, као и извештаја о ревизији буџета Републике Србије, 
финансијских планова организација обавезног социјалног осигурања и 
консолидованих извештаја Републике.

Остали акти од значаја за функционисање екстерне ревизије између оста-
лих јесу:

– Правилник о програму и начину полагања испита за стицање 
звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор;

– Правилник ДРИ о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места;

– Пословник ДРИ;
– Правилник о раду Савета;
– Етички кодекс за државне ревизоре и друге запослене у ДРИ;
– Стратешки план ДРИ за период 2011–2015. године;
– Правилник о стандардном класификационом оквиру и конт-

ном плану за буџетски систем;
– Уредба о буџетском рачуноводству итд.

Законски оквир који је од значаја за спровођење екстерне ревизије, из-
међу осталог, чине:

– Закон о буџетском систему;
– Закон о приватизацији;
– Закон о рачуноводству и ревизији;
– Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
– Закон о јавним набавкама;
– Закон о донацијама и финансијској помоћи;
– Закон о јавним агенцијама;
– Закон о јавном дугу;
– Закон о локалној самоуправи итд.

Почетак рада ДРИ и функционисање екстерне ревизије карактерисале су 
бројне потешкоће у погледу кашњења конституисања ДРИ, избора члано-
ва Савета, доношења пословника, обезбеђивања простора и средстава за 
рад и непотпуне усклађености законског оквира са међународним стан-
дардима. Иако уведена 2005, ДРИ је постала оперативна 2007. године, док 
је први извештај о спроведеној ревизији објављен 2009. године.

Прва верзија НПИ управо упућује на неке од ових проблема. У погледу ин-
ституционалног оквира било је неопходно наставити рад на успостављању 
ревизорских служби што је условљено обезбеђивањем простора за рад. 

највиши орган ревизије свих јавних средстава. Ову институцију надзире 
искључиво Народна скупштина чиме се поставља уставноправни основ 
њене независности.

Екстерна ревизија је детаљније уређена Законом о Државној ревизорској 
институцији из 2005. године, који је измењен и допуњен у два наврата, 
2007. и 2010. године.19 Законом се уређују оснивање и делатност, правни 
положај, надлежност, организација и начин рада ДРИ, као и друга питања 
од значаја. ДРИ је додељен независни положај у складу са међународним 
стандардима по питању организационе и функционалне независности и 
обавезе да извештава Народну скупштину. ДРИ је колегијални орган са 
петочланим Саветом, на чијем је челу истовремено и председник ДРИ, са 
мандатом да врши ревизију свих корисника буџетских средстава. Поред 
ревизије финансијских извештаја и правилности пословања буџетских 
корисника, ДРИ врши и ревизију сврсисходности која је према међуна-
родним стандардима подједнако значајан аспект ревизије. Институција 
је организована у седам сектора.

У погледу персоналне независности функционера институције, законом је 
члановима Савета мандат ограничен на пет година уз могућност највише 
два мандата, док је мандат врховним државним ревизорима обезбеђен 
у трајању од шест година. У функционалном смислу, ДРИ је независна у 
састављању годишњег програма ревизије, врши избор субјеката реви-
зије, предмета, обима и врсте ревизије, и одређује почетак и трајање ре-
визије. Законодавни оквир поставља ограничења у смислу обавезности 
укључивања буџета Републике Србије, организација обавезног социјалног 
осигурања, одговарајућег броја јединица локалне самоуправе, по-
словања Народне банке Србије у делу који се односи на који коришћење 
јавних средстава и једног броја јавних предузећа у годишњи програм. У 
погледу обезбеђивања услова и ресурса за рад предвиђено је да се сред-
ства обезбеђују буџетом у оквиру посебне буџетске линије, док се предлог 
финансијског плана доставља на сагласност надлежном одбору, а потом 
и министарству надлежном за буџет. Сматра се да би овакво решење 
могло утицати на финансијску независност ДРИ. Пословни простор и 
опрему, у складу са законом, обезбеђује Влада Републике Србије, док ДРИ 
извештава Народну скупштину, и то подношењем редовних годишњих и 

19 Закон о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 54/2007 и 
36/2010).
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пријава, на које је ДРИ законски овлашћена. ДРИ предстоји и усвајање 
нове стратегије за период 2015–2019. године, као и даље попуњавање 
планираних радних места. Потреба за спровођењем финансијских 
ревизија и правилности пословања и даље је веома изражена имајући у 
виду стање развијености ИФКЈ. Ипак, извештајем се констатује да је ДРИ 
проактивно деловала у правцу развоја ИФКЈ и блиско сарађивала са ЦЈХ. 
ДРИ је и на свом примеру показала важност стандарда интерне контроле 
планирајући успостављање јединице за интерну ревизију у оквиру своје 
организационе структуре. 

В| Државна ревизорска институција и локална самоуправа

У односу на локалну самоуправу, ДРИ врши ревизију јединица локалне 
самоуправе у оквиру Сектора за ревизију буџета локалних власти 
(Сектор 2). Сектор је отпочео са радом у децембру 2010. године, а број 
запослених до 1. јуна 2014. био је 45, од 105 планираних места. Од 2011. 
године Сектор 2 је извршио 59 ревизија укључујући завршни рачун АП 
Војводине, 23 града, 31 општину и четири градске општине. У јуну 2014. 
године у поступку је било спровођење још 27 ревизија локалних власти, 
од чега седам градских општина и 20 општина. Јединице локалне само-
управе, према Пословнику ДРИ, дужне су да поднесу тзв. одазивне из-
вештаје у којима наводе отклоњене неправилности утврђене у поступку 
спровођења ревизије и ДРИ може спровести ревизију одазивних извеш-
таја – до сада су урађене четири такве ревизије.

У претходне три године Сектор је дао укупно 59 мишљења и 1.034 пре-
поруке од чега је 607 спроведених, 342 су у току спровођења, девет није 
спроведено, а за 76 ће бити извршена ревизија одазивних извештаја у 
2014. години.22 У истом периоду ДРИ, односно Сектор 2, поднео је укупно 
343 захтева за покретање прекршајног поступка, 32 пријаве за привредни 
преступ и 65 кривичних пријава.

У извештајима о спроведеној ревизији ДРИ утврђује неправилности у 
одређеним областима и препоручује мере за уклањање утврђених не-
правилности. Један од разлога због којег је екстерна ревизија значајна за 
локалну самоуправу у процесу приступања ЕУ јесте и то што се препоруке 
и мере ДРИ односе на систем ИФКЈ, који су јединице локалне самоуправе 

22 Сви подаци су са стањем 1. јун 2014. године.

За потребе извршавања обавеза из Закона о Државној ревизорској ин-
ституцији, НПИ као приоритет наводи јачање административних, профе-
сионалних и стручних капацитета, израду програма и приручника обуке, 
као и испитног програма. Такође, указано је на потребу измена овог 
закона у погледу плата запослених, као и финансирања институције. До-
бро изграђен систем комуникације са домаћим институцијама и другим 
правним субјектима и информисање јавности идентификовани су као 
приоритети од великог значаја, као и сарадња са међународним инсти-
туцијама. Дугорочно, први НПИ је предвиђао израду стратешког плана 
развоја, спровођење ревизије сврсисходности и приступање ИНТОСАИ, 
ЕУРОСАИ20 и Европском суду ревизора.21

Додатно, прва ревизија НПИ подразумевала је доношење и свих преоста-
лих подзаконских аката неопходних за рад институције и других интерних 
аката, као и измене Закона o ДРИ које се односе на финансирање ДРИ и 
плате запослених. До 2011. године је предвиђено и отварање организа-
ционих јединица у другим центрима Србије, као и наставак ревизије у 
2011. години са посебним фокусом на јединицама локалне самоуправе.

До 2013. године и доношења НПАА, ДРИ је усвојила већину потребних 
акта и донела Стратешки план за период 2011–2015. године. Такође, по-
стала је пуноправан члан ИНТОСАИ и ЕУРОСАИ, а измене Закона из 2010. 
године побољшале су материјални положај запослених и омогућиле 
лакше запошљавање квалитетних кадрова, док је рад ДРИ делом пре-
мештен и у друге градове. Имајући у виду постепен развој ДРИ, НПАА је 
као приоритете за 2013. годину предвидео унапређење примене прин-
ципа који произилазе из међународних стандарда за врховне ревизор-
ске институције, што подразумева и измене Закона о ДРИ, као и даљи 
развој методологија и приручника ревизије. ДРИ je започела и ревизију 
сврсисходности спровођењем ревизије коришћења службених возила 
током 2013. и 2014. године.

У Извештају о скринингу такође се наводи да је неопходно изменити 
Закон о ДРИ у циљу веће независности институције, док се са даљим 
развојем буџетске инспекције у складу са ИФКЈ принципима очекује 
да она преузме одговорност за подношење прекршајних и кривичних 

20 EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions).
21 European Court of Auditors.
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3.  Заштита финансијских интереса ЕУ
А| Правне тековине ЕУ
Заштита финансијских интереса ЕУ подразумева интензивну сарадњу 
држава чланица са Европском комисијом у спречавању незаконитих ак-
тивности које доводе до корупције у коришћењу фондова Европске уније. 
Истовремено, државе чланице имају задатак да међусобно сарађују и 
размењују податке у циљу ефикаснијег спровођења заштите финан-
сијских интереса ЕУ. Систем кажњавања услед злоупотребе финансијских 
интереса ЕУ подразумева како кривично гоњење тако и дисциплинске, 
административне и финансијске казне.

Правне тековине у овој области захтевају успостављање адекватних струк-
тура и капацитета како би се остварила ефективна сарадња. Успостављање 
структура подразумева пре свега оснивање координационог механизма за 
сузбијање превара – АФКОС,23 као обавезу држава кандидата за чланство. 
Путем овог механизма остварује се заштита финансијских интереса кроз 
сарадњу са Европском канцеларијом за борбу против превара – ОЛАФ,24 
националним властима задуженим за сузбијање превара, као и са осталим 
АФКОС механизмима држава чланица. АФКОС је оперативно независан и 
координира израду националних стратегија за заштиту финансијских инте-
реса ЕУ, идентификује потенцијалне слабе тачке у националним системима, 
врши размену информација и повезује националне и ЕУ власти.  

ОЛАФ-ом су покривени сви расходи ЕУ (главне категорије чине струк-
турни фондови, фондови за пољопривреду и рурални развој, директни 
расходи и спољна помоћ) и део прихода, а надлежности агенције покри-
вају истраге, укључујући и инспекције на терену, сарадњу са властима у 
државама чланицама (размена информација, провере на терену, унакрс-
не провере, координација итд.) и органима надлежним за управљање ЕУ 
фондовима. ОЛАФ не истражује проневере које немају утицај на фондове 
ЕУ већ се тиме баве националне власти.

Заштита финансијских интереса ЕУ има свој правни основ у члану 325. 
Уговора о функционисању Европске уније (ТФЕУ),25 док је низом прописа 

23 Anti-Fraud Coordination Service – AFCOS.
24 European Anti-Fraud Office – OLAF.
25 Treaty on the Functioning of the European Union – TFEU.

дужне да успоставе у складу са правилима ЕУ, односно међународно при-
знатим стандардима. Тако је једна од области према којима ДРИ обрађује 
неправилности и систем функционисања ИФКЈ, где се даје оцена сваког 
од њених саставних елемената – контролно окружење, управљање ри-
зицима, контролне активности, информисање и комуникација, праћење 
и процена система. 

Што се тиче контролног окружења, у доминантне недостатке спада не-
постојање појединих интерних аката којима се уређује располагање 
имовином и трошење буџетских средстава, као и неосновано одређи-
вање индиректних буџетских корисника. Управљање ризицима се не 
спроводи на одговарајући начин с обзиром на то да у већини случајева 
ревизије субјекти нису израдили Стратегију управљања ризиком како 
налаже законски оквир. У погледу контролних активности ДРИ је ут-
врдила више недостатака који се могу наћи код ревидираних субјеката 
на локалу, и то: неадекватна подела дужности, надлежности и одговор-
ности; код појединих финансијских трансакција не спроводе се интерни 
контролни поступци да би се проверила тачност; недовољно се врши 
упоређивање података из властитих евиденција са подацима из других 
извора; не врши се попис потраживања; субјекти ревизије не захтевају 
повраћај утрошених средстава или није урађен пренос неутрошених 
средстава и др. Адекватном информисању и комуникацији недостају про-
писан ток рачуноводствене документације и помоћне књиге, ажурност у 
књижењу рачуноводствених исправа, евидентирање имовине, исправно 
евидентирање подрачуна наменских средстава итд. У вези са праћењем 
и проценом система ДРИ је утврдила да код већег дела локалних власти 
нису успостављене интерна ревизија и буџетска инспекција, док тамо где 
је успостављена, интерна ревизија није довољно организационо и функ-
ционално независна.

Поред ИФКЈ, ДРИ утврђује неправилности и даје препоруке и мере и у по-
гледу припреме и доношења буџета, прихода и примања, расхода и из-
датака, спровођења јавних набавки, пописа имовине и обавеза, биланса 
стања и других неправилности.
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укључује и усвајање адекватног правног основа оквира који ће регулисати 
све неопходне појединости.27

Децентрализовано управљање фондовима развојне помоћи ЕУ (ИПА), 
уређено уредбом Владе,28 поставља структуру, тела и лица одговорна за 
управљање, спровођење и контролу помоћи и основе спровођења ис-
трага, извештавања ЕК и давања упутстава оперативним структурама и 
крајњим корисницима и примаоцима. Државни службеници, други за-
послени или трећа лица која доставе информације о потенцијалним нере-
гуларностима и корупцији предмет су заштите, у складу са стандардима 
заштите узбуњивача. У Србији је у новембру 2014. године усвојен Закон о 
заштити узбуњивача којим се регулише поступак „узбуњивања“, односно 
пријаве потенцијално штетних радњи и кршења прописа, као и права фи-
зичких лица која пријављују потенцијалне злоупотребе.

У средњорочне приоритете улазе стварање АФКОС мреже, припрема стра-
тегије за сузбијање проневера и измена законског оквира за управљање 
фондовима развојне помоћи (ИПА II).

У погледу преузимања обавеза локалне самоуправе, значајни су аспекти 
ове области финансијског надзора имајући у виду да су фондови ЕУ у 
одређеној мери усмерени и на јединице локалне самоуправе које ће 
њима и управљати, што значи да морају успоставити адекватне структуре 
и подићи капацитете. Такође, запослени у органима локалне самоуправе 
дужни су да пријаве свако одступање, недоследност или кршење прописа 
који представљају основану сумњу да је дошло до нерегуларности или 
превара у коришћењу европских фондова.

27 Serbia 2014 Progress Report, p. 62, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_
documents/2014/20140108-serbia-progress-report_en.pdf 

28 Уредба о децентрализованом систему управљања средствима развојне помоћи Европске 
уније у оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА), http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/
File/podzakonski%20akti/2011/uredba_sredstva_razvojne_pomoci_IPA.pdf 

ЕУ регулисано питање заштите фондова ЕУ и главног механизма за 
сузбијање нерегуларности, а то су:26

– Одлука 2013/478/ЕУ о успостављању ОЛАФ-а;
– Уредба (ЕУ, ЕУРАТОМ) 883/2013 о надлежностима и уло-

зи ОЛАФ-а, као и Предлог уредбе о изменама Уредбе 
883/2013;

– Интеринституционални споразум европских институција у 
погледу истрага које спроводи ОЛАФ;

– уредбе Савета ЕУ у вези са проверама и инспекцијама на 
терену (као део хоризонталног законодавства);

– више прописа из домена секторског законодавства који се 
односе на узајамну административну подршку, заједничку 
пољопривредну политику, структурне и кохезионе фондове 
и директне расходе;

– прописи који регулишу обавештавање о нерегуларностима 
и повраћај фондова;

– ЕУ конвенције о заштити финансијских интереса (PFI Con-
vention) и борби против корупције, као и одговарајући про-
токоли које усвајају државе чланице.

Б| Правни и институционални оквир у Србији

Заштита финансијских интереса ЕУ обезбеђује се применом више закон-
ских прописа укључујући: Кривични законик, Закон о кривичном по-
ступку, Закон о привредним преступима, Закон о одузимању имовине 
проистекле из кривичног дела, Закон о спречавању прања новца и фи-
нансирања тероризма итд., док поједине аспекте заштите покривају и За-
кон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о државним 
службеницима итд.

Међутим, у погледу оперативне сарадње са ЕК законодавство не пружа 
основ за једнак третман информација и доказа које пружају ЕУ истражи-
тељи, док сарадња и заштита података није конкретно регулисана. Мини-
старство финансија је успоставило АФКОС систем као независну јединицу 
одговорну директно министру у циљу сарадње са ОЛАФ-ом и координа-
ције административних, истражних и судских институција. Иако су два од 
три радна места попуњена, АФКОС тек треба да постане оперативан, што 

26 http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/legal-framework/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140108-serbia-progress-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140108-serbia-progress-report_en.pdf
http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/podzakonski akti/2011/uredba_sredstva_razvojne_pomoci_IPA.pdf
http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/podzakonski akti/2011/uredba_sredstva_razvojne_pomoci_IPA.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/legal-framework/index_en.htm
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III.  Јединице локалне самоуправе у Србији  
и спровођење обавеза које произилазе  
из Преговарачког поглавља 32

Преглед стања капацитета јединица локалне самоуправе, који ће бити 
приказан у овом делу анализе, израђен је на основу упитника сачињеног 
у сврху прикупљања података и увида у тренутно стање на локалном 
нивоу. Узорак чини пет јединица локалне самоуправе изабраних на начин 
да обухвате оне општине и градове који се разликују према величини, 
броју становника, обиму реализованог буџета, нивоу развијености, 
географској локацији и капацитетима организације.29 Разврставање 
јединица локалне самоуправе на тај начин требало је да укаже на 
сличности, односно разлике у праксама које постоје код ЈЛС.

29 Методологија истраживања, критеријуми за избор општина и упитник за ЈЛС налазе се у 
анексу анализе.
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1| Анализа стања капацитета јединица 
локалне самоуправе

Систем ИФКЈ код анализираних ЈЛС показује разлике у динамици развоја 
овог дела Преговарачког поглавља 32, који се у односу на све остале делове 
највише односи на локалну самоуправу.

Гледано из угла управљања системом ИФКЈ, лице задужено за ФУК није 
успостављено код свих анализираних ЈЛС, а последично томе ни радне групе 
за његов развој. Највеће ЈЛС су и једине које имају успостављену управљач-
ку структуру. У осталим случајевима активности по овом питању или су у 
току или се очекују обуке како би лице уопште могло да буде задужено за 
управљање ФУК-ом. На тај начин, чак и ако се лице и/или радна група име-
нује, тј. постави, они се у оперативном смислу могу сматрати непостојећим 
док се не спроведу неопходне обуке.

Увид у поједине аспекте контролног окружења ФУК-а, изабране за потребе 
ове анализе, сведочи о неуједначеним тенденцијама развоја када су у пи-
тању интерне политике и процедуре које се односе на: кодекс понашања 
запослених и њихово обучавање, вођење кадровске политике и вертикално 
извештавање унутар организације. Само у једном случају изостаје кодекс 
понашања запослених унутар ЈЛС, међутим, код осталих елемената кон-
тролног окружења ситуација је другачија – кадровска политика и обавеза 
редовног извештавања спроводе се у два анализирана случаја, док је у 
осталим спровођење још увек отежано раном фазом развоја ИФКЈ уопште. 
Будући да су обуке веома важне када је развој интерне контроле у питању, 
ни спровођење политике обучавања кадрова не заостаје за другим елемен-
тима. Одређени вид обуке прошли су само запослени у две највеће ЈЛС (Град 
Београд и Град Суботица), и то обукe које организује ресорно министарство, 
интерну обуку или обуку уз помоћ консултантских кућа.

Са друге стране, две највеће ЈЛС нису усвојиле одговарајући документ 
(стратегију) којим би се идентификовали кључни ризици унутар организа-
ције који могу утицати на остваривање циљева. Стратегију за управљање 
ризицима усвојиле су две ЈЛС. Поставља се питање колико су ове стратегије 
заиста и спроводљиве у свакодневном пословању организације уколико су 
у исто време људски капацитети и знање о управљању ФУК-ом недостатни, 
што и јесте случај са две ЈЛС које су усвојиле овај документ. Другим речима, 
адекватно управљање ризицима подразумева знатно више од усвајања, 
иако све ЈЛС још увек нису испуниле ни тај услов. Промене у овом делу ФУК-а 

С обзиром на то да су као прелиминарни извори верификације до сада 
учињеног, односно пропуштеног, коришћени извештаји ДРИ (извештаји 
о спроведеној ревизији и послеревизиони извештаји) и консолидовани 
годишњи извештаји које сачињава ЦЈХ, стање капацитета је посматрано 
кроз динамички карактер увођења система интерних контрола, па су, у 
том контексту, тенденције развоја и прикупљени подаци анализирани у 
односу на поменуте документе.

Пре анализе података добијених из одговора на упитник потребно је 
напоменути да када су у питању увођење и функционалност ИФКЈ система 
и изградња капацитета за спровођење заштите финансијских интереса ЕУ, 
поједини процеси су још увек у раној фази. Самим тим, потпуно увођење, 
а потом и адекватно спровођење ових надлежности јесте процес који ће 
трајати у будућности, и то под претпоставком различитог нивоа успешности 
када су различите ЈЛС у питању. На тај начин, без обзира на укупну оцену 
коју је Србија добила у Извештају о скринингу за поглавље 32 и могуће 
отпочињање преговора у скоријој будућности, изградња капацитета ЈЛС 
за послове из овог поглавља дуготрајан је процес, а динамички карактер 
ИФКЈ налаже и константно прилагођавање променама у организацији, 
чак и кад су сви процеси и структуре успостављени.
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области од објављивања извештаја ДРИ до данас. С обзиром на то да је у 
појединим случајевима она успостављена тек недавно (2014. и 2013. годи-
на), активности ревизије нису у одређеним случајевима ни започеле, тако 
да се не може говорити о праћењу спровођења препорука.

Од изабраних ЈЛС једино су у Граду Београду и Општини Ћуприја спроведене 
активности интерне ревизије током 2012. године. Следи приказ планираних 
и спроведених ревизија, као и броја датих и спроведених препорука интерне 
ревизије за 2012. годину у овим ЈЛС.30

Генерално посматрано, ако је и успостављена, интерна ревизија није 
у довољној мери развијена како би својим препорукама утицала на 
унапређење интерних контрола. Иако запослени на пословима интерне 
ревизије не обављају друге послове и ове јединице су углавном одговорне 
директно руководиоцу корисника буџетских средстава (осим једног 
случаја), што представља и законску обавезу, још увек недостаје адекватан 
приступ интерној ревизији. ЈЛС често не израђују стратешке планове интерне 
ревизије на основу процене ризика, а активности се неретко обављају према 

30 Као референтна узета је 2012. година с обзиром на то да је до момента израде Анализе 
протекло време које би омогућило проток једног целовитог циклуса ревизије – планирање, 
спровођење, давање препорука и поступање по препорукама, иако то није загарантовано 
чињеницом протока времена.

могу се идентификовати и путем извештаја ЦЈХ који наводе да се код кори-
сника јавних средстава може увидети постепено коришћење методологија 
за управљање ризицима, иако још увек на елементарном нивоу.

Стицање увида у процедуре које се успостављају у циљу спровођења кон-
тролних активности, такође, дају половичне резултате. Приказа ради, про-
цедуре које се односе на ауторизацију и одобравање, поделу дужности и 
пренос овлашћења, систем дуплог потписа, као и књижење трансакција 
ради процене њихове ефективности и ефикасности успостављене су само 
у две ЈЛС, а процедуре за приступ подацима и информацијама и претходну 
проверу законитости у три. Следствено томе, ниједна ЈЛС није у потпуности 
увела све процедуре за спровођење контролних активности. То се може 
тумачити на два начина: прво, као што је већ речено, недостатак знања 
и искуства у одређеним пословима и праксама захтева одређени период 
прилагођавања и учења и, друго, у великим ЈЛС процес увођења ФУК-а 
може бити отежан сложеношћу организације, односно чињеницом да је 
организациона структура таква да онемогућава брзо увођење нових про-
цеса и политика, чак и под претпоставком довољних људских и админи-
стративних капацитета.

Систем информација и комуникација је посебан елемент ФУК-а који пре 
свега треба да буде успостављен на начин да обезбеди адекватност кому-
никације, одговарајућу заштиту података и тиме допринесе остваривању 
циљева организације. На понуђеној скали сопствене процене адекватности 
система информација и комуникација у свим ЈЛС се наводи да је у питању 
делимично задовољавајући систем. Оваква оцена (висока на скали) про-
истекла је из реалних околности у пословању организације (делимично 
задовољавајуће имајући у виду фактичко стање).

Интерна ревизија успостављена је у свим изабраним ЈЛС. У случају две 
највеће ЈЛС – као независна јединица за интерну ревизију, док је у два слу-
чаја систематизовано место интерни ревизор. У једном случају није добијен 
одговор на који начин је успостављена интерна ревизија, док увид у после-
ревизиони извештај ДРИ указује на постојање службе интерне ревизије у 
којој место интерног ревизора треба да буде попуњено. 

Све ЈЛС су, генерално, установиле интерну ревизију користећи један од рас-
положивих модела. У полазном избору ЈЛС један од критеријума био је да 
општина није успоставила интерну ревизију (као извор верификације ко-
ришћени су извештаји ДРИ), па је циљ био и да се утврди напредак у овој 
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У извештајима о спроведеној ревизији ДРИ је готово без изузетка оценила 
систем интерних контрола у анализираним ЈЛС као неадекватан или 
непотпун, односно да није (у потпуности) „ефикасан за обезбеђење разумног 
уверавања да ће постављени циљеви бити остварени кроз: пословање 
у складу са важећим прописима, реалност и интегритет финансијских и 
пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштиту средстава 
и да наведени систем за указане слабости треба додатно креирати, пратити 
и повремено дизајнирати“.

Конкретно, у погледу успостављања интерне ревизије, извештаји ДРИ се 
подударају на два начина: ако није успостављена, субјекти се позивају да 
је успоставе у складу са правилницима, а ако је успостављена, позивају 
се да је учине функционално независном, односно одговорном директно 
руководиоцу корисника јавних средстава. Пракса у анализираним ЈЛС 
показује да се интерни ревизор или јединица приказују као одговорни 
директно руководиоцима, али је радно место систематизовано или 
јединица оформљена унутар нпр. управе, што може указивати на зависност 
од нижег нивоа управљања (нпр. ниво начелника).

Препоруке ДРИ о функционисању система интерних контрола углавном су 
таквог карактера да указују на потребу унапређења правилности пословања, 
што и потврђује вишеструко наглашавану полазну основу да је реч о 
систему који још увек показује рудиментарна својства. Између осталог, ЈЛС 

налогу руководилаца, а не према годишњем плану интерне ревизије. 
Такође, запослени на радним местима интерног ревизора очекују обуке 
како би уопште започели са радом; нису положени одговарајући стручни 
испити, или се препоруке једноставно не спроводе (било зато што није 
спроведена ниједна ревизија, што су спроведене само пилот-ревизије 
или су у питању други разлози). Важно је, дакле, нагласити да формално 
постојање интерне ревизије не прави разлику у свакодневном пословању 
организације, и са аспекта унапређења система ИФКЈ она може бити 
окарактерисана као или без утицаја или са ограниченим утицајем на рад 
ЈЛС. Такав ниво развоја се углавном може „оправдати“ чињеницом да је 
ИФКЈ још увек новина код корисника буџетских средстава и да је његова 
имплементација посао који се не решава преко ноћи. Поготово ако се има 
у виду потреба да велики део професионалног кадра преузме другачији 
„стил“ руковођења.

Важно је истаћи да део проблема треба тражити и у недовољно добром 
схватању интерне ревизије. Често се дешава да се ова активност 
поистовећује са другим функцијама, те се не увиђа њена права улога, 
а то је да саветује и даје препоруке које руководилац може, али и не 
мора прихватити. Посебан проблем је и у кадрирању интерних ревизора 
и недостатку већ обученог професионалног кадра који би преузео 
спровођење ове функције, па је потребно да запослени на местима 
интерне ревизије стекну знање и звање овлашћени интерни ревизор 
у јавном сектору. За стицање ових звања полажу се посебни стручни 
испити што, такође, захтева одређено време (поред испита и најмање три 
године искуства на пословима ревизије или сродним пословима).

ДРИ је у својим извештајима дала оцену функционисања система финан-
сијског управљања и контроле у анализираним ЈЛС и упутила препоруке за 
унапређење принципа доброг пословања. Следи нумерички преглед стања 
свих препорука ДРИ, укључујући и оне усмерене на функционисање финан-
сијског управљања и контроле:31

31 Подаци су засновани на одговорима из упитника као и на послеревизионим извештајима 
ДРИ. Могуће су промене у броју спроведених препорука у моменту писања Анализе као и 
након њеног објављивања.
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информација о овом систему и његовом развоју – у смислу да се средства 
из ИПА фондова додељују ЈЛС преко ресорних министарстава. Запослени 
у ЈЛС одазивају се на обуке у вези са наведеним питањима када добију 
позив или располажу информацијама. У ситуацији када се од ЈЛС очекује да 
преузму нове улоге и надлежности у управљању на локалном нивоу, обично 
се чека у реду на позив на обуку од централног органа. С обзиром на то да је 
у питању област која поред пријава потенцијалних нерегуларности предвиђа 
и заштиту лица која пријављују, ЈЛС ће морати да примене и одговарајуће 
процедуре за ову врсту заштите. Иако је пропис којим се регулише заштита 
узбуњивача усвојен током 2014. године, у спроведеној јавној расправи ЈЛС 
нису учествовале. По свој прилици, у будућности се очекује да ЈЛС буду 
обучене за спровођење заштите узбуњивача.

2| Закључак о стању капацитета 
јединица локалне самоуправе за 
примену постојећих и увођење нових 
надлежности

Преглед стања капацитета ЈЛС за спровођење надлежности у области фи-
нансијског надзора упућује на одређени број недостатака који је, у одређеној 
мери, карактеристичан за све ЈЛС и показује тенденцију да буде мање или 
више изражен. Проблеми у спровођењу ових политика су вишеслојни.

1) Први ниво је спровођење закона и подзаконских аката који 
регулишу питања ИФКЈ. Конкретније, примењена решења могу 
бити у супротности са одредбама којима се ближе одређују ФУК 
и интерна ревизија. Варијације неусаглашености са законским 
и подзаконским оквиром могу се кретати од неадекватно успо-
стављених структура или њиховог изостанка (положај интерне 
ревизије, изостанак управљачке структуре за ФУК), недостатака 
писаних процедура или докумената који служе као основа за 
спровођење и праћење финансијске контроле (стратешки пла-
нови интерне ревизије и годишњи програми,  идентификација 
ризика и њихово ажурирање, израда мапе пословних процеса 
итд.), па до извештавања унутар организације и спровођења 
интерних контрола (интерна ревизија успостављена али не даје 
препоруке услед неадекватних услова).

се препоручује да поступају у складу са одредбама закона и подзаконских 
аката, усвоје неопходна акта и документе, воде одговарајуће евиденције и 
обављају пописе, спроводе адекватно документовање, књижење итд.

Све ЈЛС су поднеле одазивне извештаје ДРИ у којима доказују поступање 
по наведеним препорукама, и на основу тих доказа сачињени су тзв. 
послеревизиони извештаји. Увидом у њих показује се да су ЈЛС углавном 
поступиле по свим препорукама за унапређење система ФУК-а и интерне 
ревизије или да су преостале одређене активности за потпуно отклањање 
неправилности из препорука. Другим речима, усвојиле су потребна 
акта, ускладиле или почеле да усклађују своје евиденције и документа са 
прописима, започеле са мапирањем пословних процеса и стварањем 
поузданог система информација и систематизовале или попуниле 
упражњена радна места.

Имајући у виду да је систем ИФКЈ осмишљен на начин који не подразумева 
искључиво регулаторне активности већ и одређене стилове понашања, 
управљања, делегирања и уопште холистички приступ питању 
одговорности у организацији, вероватно је да оцена интерних контрола у 
ЈЛС неће остати само на послеревизионим извештајима. Претпостављамо 
да ће ДРИ поновити ревизију код „старих“ субјеката у будућности, и можда 
се више фокусирати на ревизију процеса, ефикасности и резултата ИФКЈ. До 
тада, ЦЈХ као мотор развоја сваког ИФКЈ система контролише и подстиче у 
континуитету напредак ЈЛС у вези са овим питањима.

Коначно, када је у питању заштита финансијских интереса ЕУ као део 
поглавља 32, активности ЈЛС се по овом питању још увек не могу јасно 
разложити нити је најјасније у ком правцу би требало да се развија 
надлежност локалне самоуправе. У делу који се односи на правни 
оквир у Србији, назначена је потреба за оспособљавањем структура на 
националном нивоу за спровођење преузетих обавеза из овог домена, 
на шта је указано у Извештају о аналитичком прегледу за поглавље 32 и 
Извештају ЕК о напретку Србије за 2014. годину.

ЈЛС углавном немају сазнања о посебним захтевима за пријављивање 
потенцијалних нерегуларности у коришћењу фондова ЕУ (у три случаја), 
док је ситуација боља када је у питању информисаност о систему 
децентрализованог управљања фондовима развојне помоћи (ДИС). По овом 
питању ЈЛС су у мањој мери (један случај) навеле да нису уопште упознате 
са ДИС-ом, док потврдни одговори указују на поседовање елементарних 
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мева и промену схватања концепта одговорности и прелазак 
на другачије принципе управљања које карактерише циљ-
но-оријентисано руковођење, праћење и мерење резултата 
и утврђивање ефикасности процеса зарад евентуалних пози-
тивних промена. Међутим, ако је промена начина управљања 
средњорочно/дугорочно спроводљива и не може се десити за 
кратко време, то не значи да треба занемарити текуће изазове. 
Потребно је приступити им из угла који узима у обзир сврху 
онога што се жели постићи и координацију више комплемен-
тарних активности.

2) За примену закона и имплементацију изабраних решења 
ЈЛС имају ограничене капацитете који се постављају као 
препрека успешном спровођењу интерне контроле и функ-
ционисању система ИФКЈ у целини. Самим тим, они у великој 
мери утичу на то да се правни прописи слабије примењују. То 
није питање искључиво људских капацитета, односно њиховог 
броја да се у потпуности покрије обим послова који произила-
зи из система интерних контрола, већ и знања за спровођење 
нових надлежности, као и стицања неопходних звања (у 
чему битну улогу има ЦЈХ). У свему томе, недостају и додат-
ни финансијски ресурси који би то олакшали (већи број обука, 
привлачење ревизорског кадра из комерцијалног сектора, 
атрактивност радног места/интерне ревизије у ЈЛС). Админи-
стративни капацитети додатно су отежани недовољном регу-
лисаношћу појединих пословних процеса и трансакција који 
чине део контролних активности. Коначно, изгледи да ЈЛС уче 
једне од других за сада су ограничени, будући да је још увек 
тешко идентификовати домаће добре праксе у овом контексту.

3) У недостатку капацитета и адекватног стила руковођења који би 
прихватио елементе ИФКЈ као нову „филозофију“ управљања 
организацијом, формализам преузима примат у односу на 
суштину, па су тако главне тежње усмерене ка испуњавању пи-
саних норми, што се користи за демонстрацију успешности у 
спровођењу ових политика и процедура. Суштину овог пробле-
ма не чине само капацитети ЈЛС, већ и вишегодишња прете-
рана регулација и инфлација прописа чија је примена отежана 
или одложена услед премало пажње усмерене ка процесима 
дизајнирања и спровођења политика. То се посебно одражава 
и на ЈЛС будући да им процес приступања ЕУ додаје нове над-
лежности за које нису нужно спремне. 

4) У циљу унапређења капацитета ЈЛС неопходно је спровођење 
континуиране едукације и унапређење вештина како 
би и руководиоци, а и сви запослени, били у стању да унапреде 
рад у организацији у складу са захтевима. Иако неизоставан, 
овај услов није и довољан. Другим речима, у пословној пракси 
је потребно демонстрирати вољни моменат ка спремности за 
унапређење рада унутар ЈЛС, а то укључује и визију и циљеве 
којима ЈЛС као јединствена организација стреми. То подразу-
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IV.  Препоруке за унапређење капацитета 
јединица локалне самоуправе

Препоруке за унапређење капацитета ЈЛС могу се поделити према кри-
теријуму њихове временске изводљивости – на краткорочне, средњо-
рочне и дугорочне. Временски критеријум узет је у обзир као изузетно 
релевантан с обзиром на немогућност да се свим проблемима приступи 
у истом тренутку и са истом пажњом имајући у виду већ описани кон-
текст. Препоруке се могу односити како на централни, тако и на 
локални ниво.

Све препоруке дефинисане су у складу са разумевањем контекста у којем 
се развијају ИФКЈ и други аспекти финансијског надзора. Такође, аутори не 
претпостављају да је потребно применити све препоруке и у свим ЈЛС, и 
да је то чак могуће учинити, већ је понуђен сет препорука за које се верује 
да би могле утицати на позитивне промене у будућности.

1|  Препоруке за примену у кратком року 
(до две године)

Законодавни оквир поставља основе за увођење и спровођење систе-
ма интерних контрола и интерне ревизије, које су дефинисане Законом 
о буџетском систему и пратећим подзаконским актима. И поред пропи-
саних основа и генералне усклађености ових прописа са захтевима ЕУ, 
поједине ЈЛС и даље имају проблем у разумевању интерних контрола, па 
самим тим и у имплементацији ових обавеза.

Препорука бр. 1 – Постојеће подзаконске акте изменити и/
или допунити у мери у којој је неопходно ради прецизнијег описа 
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2|  Препоруке за примену у средњем року 
(од две до пет година)

Обавеза свих буџетских корисника јесте успостављање и спровођење 
политика које су део система ФУК-а и интерне ревизије. Списак буџет-
ских корисника је дугачак и на њему се могу наћи како „велики“ тако 
и „мали“ буџетски корисници, у смислу годишње потрошње буџетских 
средстава и сложености структуре и процеса у организацији. Иако се 
обавеза интерне контроле подједнако односи и на све ЈЛС, могућност 
ненамерног „запостављања“ ЈЛС, поготово оних мањих, у односу 
на друге буџетске кориснике са централног или локалног нивоа није 
занемарљива. Даљи развој спровођења ових политика и процедура 
треба свакако да узме у обзир и реалну могућност да сви буџетски ко-
рисници не буду подједнако третирани у погледу неопходне подршке 
са централног нивоа. 

Препорука бр. 7 – Препоручује се мањим ЈЛС да искористе 
прилику годишњег извештавања о стању ИФКЈ да посебно 
истакну достигнућа и препреке за претходну годину и избегну 
чисто технички карактер извештавања.

Препорука бр. 8 – Препоручује се великим ЈЛС, односно њиховим 
руководиоцима, да демонстрирају проактивнији приступ у 
спровођењу система интерних контрола како би се профилисали 
као „центри“ добрих пракса око којих би се мање ЈЛС окупљале. 

Препорука бр. 9 – Препоручује се увођење посебног одељка 
у консолидоване годишње извештаје о стању ИФКЈ који ће 
се у потпуности бавити проблемима и потребама локалне 
самоуправе и дати процену ефекта досадашњег рада и подршке 
ЈЛС за потребе спровођења интерних контрола.

Централна јединица за хармонизацију, као главни центар развоја систе-
ма ФУК-а и интерне ревизије, располаже недовољним ресурсима и ка-
пацитетима да у потпуности гарантује квалитет елемената ИФКЈ, што је и 
исказано последњим Консолидованим годишњим извештајем. Поготово, 
ако је велики део ионако недовољних капацитета концентрисан на обра-
зовање о елементима ИФКЈ, а не на развој методологија и координацију 
структура и актера ИФКЈ. Ипак, с обзиром на важност ове јединице, сва-
како ће бити потребно даље је оснажити. 

активности које су предвиђене моделом плана активности за 
имплементацију ФУК-а (и интерне ревизије).

Препорука бр. 2 – Наставити са напорима унутар ЦЈХ на 
изради одговарајућих приручника и упутстава који покривају 
појединачне елементе и активности система интерних 
контрола и учинити их лако доступним за ЈЛС.

Препорука бр. 3 – Потребно је да руководиоци ЈЛС именују 
координаторе или формирају радну групу за увођење ФУК у што 
скоријем року.

Препорука бр. 4 –  Препоручује се руководиоцима ЈЛС да 
својим ауторитетом спроведу промовисање система интерне 
контроле, кроз сесије упознавања руководилаца средњег 
управљачког нивоа са управљачким кадром ФУК-а и интерним 
ревизорима.

У ситуацији недовољне спремности за потпуно успостављање појединих 
елемената ИФКЈ, треба подстицати ЈЛС да међусобно сарађују и стварају 
синергијске ефекте како би искористили капацитете који су већ на распо-
лагању и избегли ситуацију „празног хода“ у којој се чека на централни 
ниво.

Препорука бр. 5 – Организовати заједничке радионице и/или 
информативне сесије на којима би ЈЛС које су прошле тренинге 
у области система интерних контрола пренеле своја стечена 
знања оним ЈЛС које то нису. На тај начин би им помогле да 
отпочну са бољим конципирањем и спровођењем поступака 
система ФУК и интерне ревизије.

Препорука бр. 6 – Потребно је да мање ЈЛС, и генерално оне са 
мањком капацитета, размотре опције за спровођење интерне 
ревизије, односно склопе споразуме са другим ЈЛС који би важили 
до тренутка када се процени да је ЈЛС у стању да самостално 
успостави потпуно функционалну и независну интерну ревизију.
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Препорука бр. 12 – Потребно је да руководиоци ЈЛС подстакну 
развој аналитичких вештина унутар своје организације, односно 
код својих запослених.

Препорука бр. 13 – Потребно је да руководиоци ЈЛС континуирано 
подржавају рад интерне ревизије и стану иза њених препорука како 
би позитивно допринели њеном интегритету и атрактивности 
ревизорских радних места.

4| Препоруке за спровођење без 
временског ограничења

Поједине активности на унапређењу капацитета ЈЛС немају ограничен 
временски карактер и њих је потребно спроводити у континуитету будући 
да у областима обухваћеним Преговарачким поглављем 32 - финансијски 
надзор, говоримо о динамичним концептима који захтевају константна 
прилагођавања и усавршавања. Свакако, то се пре свега односи на про-
граме обуке и обезбеђивање финансијских средстава за обуке и друге 
аспекте развоја ИФКЈ и заштите финансијских интереса ЕУ (укључујући 
примања запослених на пословима интерне контроле и ревизије). На 
крају, у процесу обучавања потребно је да руководиоци ЈЛС имају у виду 
захтеве упућене локалној самоуправи са којима се може повући паралела 
у процесу приступања ЕУ, као што је обавеза преласка ЈЛС на програмско 
буџетирање и припрема за систем децентрализованог управљања фон-
довима ЕУ.

Препорука бр. 10 – Препоручује се ЈЛС, односно њиховим 
руководиоцима, да успоставе снажнију комуникацију са ЦЈХ 
у циљу превазилажења проблема у  успостављању и развоју 
система интерних контрола ЈЛС, као и у циљу унапређења 
њиховог рада.

Унапређење стања капацитета на локалном нивоу изазов је којем се 
мора приступити мултидисциплинарно. Капацитети ЈЛС дефицитарни 
су и када су у питању друге области политика и обавезе које произи-
лазе из приступања ЕУ, па се координација поставља као један од при-
оритета успешности спровођења сваке политике, укључујући и оне на 
локалу. Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији тако пре-
познаје значај ЦЈХ и предвиђа повећање капацитета ове јединице за 
пружање подршке институцијама јавне управе. Очекује се да ће нова 
Стратегија развоја ИФКЈ која је у припреми садржати или упућивати на 
елементе координације.

Препорука бр. 11 – Успоставити редовну сарадњу на релацији 
Министарство финансија (ЦЈХ), Министарство државне 
управе и локалне самоуправе (Сектор за локалну самоуправу) 
и Стална конференција градова и општина (СКГО) како би се 
разматрао напредак у јачању капацитета ЈЛС за спровођење 
интерне контроле и давале препоруке за развој обука у складу са 
стратешким приоритетима ових ресора.

3|  Препоруке на дужи рок (пет година и дуже)
Уколико претпоставимо да су капацитети ЈЛС ојачани протоком година 
услед све већег интензитета обука и повећане свести о значају интерне 
контроле код руководилаца буџетских корисника, у дугорочном смислу 
неопходно је подстицати промену стила руковођења и прелазак на доно-
шење одлука на локалном нивоу што има ослонац у анализама ефикас-
ности и ефективности пословних процеса, са већим фокусом на резул-
татима. Једино у таквом окружењу интерна контрола и ревизија добиће 
пун смисао. 
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 Листа скраћеница

АП Аутономна покрајина

АФКОС Координациони механизам за борбу против превара

ДИС Систем децентрализованог управљања фондовима ЕУ

ДРИ Државна ревизорска институција

ЕК Европска комисија

ЕУ Европска унија

ЕУРОПОЛ Европска полицијска служба

ЕУРОСАИ Европска организација врховних ревизорских институција

ИНТОСАИ Међународна организација врховних ревизорских институција

ИПА Инструмент за претприступну помоћ

ИР Интерна ревизија

ИФКЈ Интерна финансијска контрола у јавном сектору

ЈЛС Јединица локалне самоуправе

НПАА Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније

НПИ Национални програм за интеграцију у Европску унију

ОЛАФ Европска канцеларија за борбу против превара

РС Република Србија

СКГО Стална конференција градова и општина

СУЈФ Систем управљања јавним финансијама

ТФЕУ Уговор о функционисању ЕУ

УНДП Програм Уједињених нација за развој

ФУК Финансијско управљање и контрола

ЦЈХ Централна јединица за хармонизацију
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Анекс 1 
Методологија истраживања и израде 
Анализе утицаја

Методологија истраживања заснована је на комбинацији квалитативних и 
квантитативних метода истраживања.

У квалитативне методе убрајају се архивска истраживања кључних 
стратешких и политичких докумената у Србији у вези са приоритетном 
облашћу истраживања, затим анализа правног и институционалног 
оквира у Србији, кључних прописа и пракса ЕУ у области истраживања. 
Будући да у већини области од значаја за ову анализу не постоје правне 
тековине ЕУ, анализа ће обухватити међународне стандарде и најбоље 
праксе које су постале део система ЕУ.  За потребе анализе усклађено-
сти правног и институционалног оквира Србије на локалу са захтеви-
ма који произилазе из Преговарачког поглавља 32, анализа обухвата 
Национални програм за интеграцију Републике Србије у Европску унију 
2008−2012 (НПИ) и извештаје о спровођењу НПИ, затим Национални 
програм за усвајање правних тековина Европске уније 2013−2016 
(НПАА), консолидоване годишње извештаје о стању интерне финан-
сијске контроле у јавном сектору у Републици Србији, Извештаје ЕК о 
напретку Србије у процесу приступања ЕУ, као и Извештај о аналитич-
ком прегледу за поглавље 32.  

Квалитативни део методологије састоји се и од спровођења интервјуа са 
представницима државних органа и институција, најпре Министарства 
финансија (Сектор за интерну контролу и интерну ревизију − Централна 
јединица за хармонизацију) и Државне ревизорске институције. Такође, 
састанци и консултације са представницима ресорних одбора Сталне кон-
ференције градова и општина биће одржани по потреби.
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са степеном развијености испод 50% републичког просека. Иза-
бране пилот-општине распоређене су у највише четири, односно 
у најмање три групе развијености. Као изведени критеријум, ми-
нимум две јединице локалне самоуправе из узорка имају статус 
града.

Степен развијености јединица локалне самоуправе одређује се 
применом основног и корективних показатеља економске раз-
вијености јединице локалне самоуправе (ЕРО). Основни показа-
тељ за мерење степена ЕРО јесте збир масе зарада и пензија у 
јединици локалне самоуправе и прихода буџета јединице локалне 
самоуправе по искључењу средстава добијених од другог органа 
на име отклањања последица ванредних околности, исказан по 
глави становника и сматра се довољним за избор пилот-општина.

2. Број становника – најмање једна општина са више од 100.000 
становника; најмање једна општина са максимум 20.000 
становника; најмање једна општина са 30.000 до 80.000 становника. 
Број становника се одређује према резултатима последњег пописа 
становништва спроведеног 2011. године. По могућству, општине 
припадају различитим статистичким регионима.

3. Спроведена екстерна ревизија – Државна ревизорска 
институција је спровела ревизију финансијских извештаја и 
правилности пословања у одабраним општинама и градовима. 
Ревизорски извештаји пружају увид у стање капацитета јединица 
локалне самоуправе за спровођење финансијског надзора који 
проистичу из захтева Преговарачког поглавља 32, а тичу се пре свега 
система јавне интерне финансијске контроле. Од укупно 170 субјеката 
ревизије који су у надлежности Сектора за ревизију буџета локалних 
власти ДРИ (Сектор 2), до сада је извршена ревизија 59 субјеката.32  
Када је у питању обим ревизије, ревидираних 59 субјеката представља 
81% од укупног обима ревизије свих субјеката, што значи да су 
највећи буџетски корисници међу градовима и општинама већ били 
предмет ревизије. Током 2014. године спровођема је ревизија 27 
субјеката ревизије на локалном нивоу.

32 На дан 26. јун 2014. године.

За одабране јединице локалне самоуправе саставља се посебан упит-
ник, на начин да омогућава квантификацију једног дела података који 
се односе на показатеље административних, институционалних и фи-
нансијских капацитета у јединицама локалне самоуправе за примену 
постојећих надлежности и увођење нових надлежности и који ће бити 
употребљени за израду табела и графикона о стању капацитета у је-
диницама локалне самоуправе. Упитник се, такође, састоји од питања 
отвореног типа која остављају простор представницима јединица ло-
калне самоуправе да дају детаљније одговоре у вези са финансијским 
управљањем на локалу. Упитник за пилот-општине биће базиран на 
деловима садржаја упитника Европске комисије упућеног Србији ради 
припреме мишљења о захтеву Србије за чланство у ЕУ (у делу који се 
односи на поглавље 32) и другим питањима од значаја за израду Ана-
лизе утицаја. 

1|  Критеријуми за избор пилот-општина

Избор пилот-општина за потребе прикупљања података за израду Ана-
лизе утицаја заснива се на неколико критеријума који ће бити укрштени 
како би се обезбедила репрезентативност узорка и осигурала веродостој-
ност и употребљивост података који ће бити коришћени за израду закљу-
чака Анализе.

Пилот-општине (пет) изабране су на основу следећих критеријума:

1. Степен развијености општина – утврђује се на основу Уред-
бе о утврђивању методологија за израчунавање степена раз-
вијености региона и јединица локалне самоуправе и Уредбе о 
утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица 
локалне самоуправе за 2013. годину. Према степену развијености 
општине се разврставају у пет група: прву групу чине општине са 
степеном развијености изнад републичког просека, другу групу 
чине општине са степеном развијености у распону од 80% до 
100% републичког просека, трећу групу чине недовољно раз-
вијене општине са степеном развијености у распону од 60% до 
80% републичког просека, четврту групу изразито недовољно 
развијене општине са степеном развијености испод 60% репу-
бличког просека, док последњу групу чине девастирана подручја 
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Анекс 2 
Упитник за јединице локалне самоуправе

ПИТАЊЕ ОДГОВОР

Опште информације
1. Број запослених у  

Вашој јединици локалне самоуправе (ЈЛС)
2. Однос броја запослених и систематизованих радних 

места предвиђених актом о систематизацији
3. Број запослених у организационим јединицама 

надлежним за финансије и буџет
4. Стручна спрема/квалификације запослених  

у организационим јединицама  
надлежним за финансије и буџет

5. Наведите однос висине реализованог буџета 
(приходи/расходи) у односу на први усвојени  
план буџета за:

а) 2011. годину,
б) 2012. годину,
в) 2013. годину.

а)

б)

в)

Интерна финансијска контрола у јавном сектору – ИФКЈ

Финансијско управљање и контрола (ФУК)

6. Да ли је у Вашој ЈЛС  одређено лице  које ће бити 
задужено за финансијско управљање и контролу?

ДА

НЕ

7. Да ли је у Вашој ЈЛС основана/одређена радна 
група/тело за успостављање и развој финансијског 
управљања и контроле?

ДА

НЕ

4. Интерна ревизија – у изабраним пилот-општинама и градовима 
функција интерне ревизије: 1) успостављена је као посебна 
организациона јединица, 2) уређена је на други начин и 3) није 
успостављена. Подацима о броју јединица локалне самоуправе у 
којима је успостављена интерна ревизија располаже Министарство 
финансија, Сектор за интерну контролу и интерну ревизију.

2|  Структура анализе
Анализа утицаја процеса приступања ЕУ на локалну самоуправу у Србији 
у областима обухваћеним Преговарачким поглављем 32 – финансијски 
надзор, састоји се од следећих елемената:

1) уводна разматрања и методолошки оквир израде анализе;
2) приказ правних тековина и стандарда ЕУ у областима обух-

ваћеним Преговарачким поглављем 32 са посебним освртом 
у погледу преузимања обавеза органа локалне самоуправе;

3) анализа стратешког оквира у Републици Србији за усвајање 
правних тековина ЕУ у областима обухваћеним Преговарач-
ким поглављем 32 – Финансијски надзор;

4) прописи и пракса у Србији – анализа усклађености са пропи-
сима ЕУ у областима обухваћеним Преговарачким поглављем 
32 – Финансијски надзор;

5) капацитети јединица локалне самоуправе за спровођење про-
писа у областима обухваћеним Преговарачким поглављем 32 
– Финансијски надзор;

6) имплементација усвојених правних тековина – анализа при-
мене постојећих надлежности, са посебним освртом на локал-
ни ниво, потребу за увођењем нових или промену постојећих 
надлежности, као и последице изостанка примене;

7) закључци и препоруке за јединице локалне самоуправе;
8) анекси/прилози (упитник, критеријуми за избор општина...).
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11. На који начин бисте описали систем информација 
и комуникација у Вашој ЈЛС у погледу остваривања 
циљева, заштите информација и података и 
адекватне комуникације?

а) Веома задовољавајуће
б) Делимично 
задовољавајуће
в) Незадовољавајуће

г) Не знам

12. Да ли се у Вашој организацији спроводе препоруке 
интерне ревизије и прати њихово извршење 
у циљу унапређења система финансијског 
управљања и контроле?

ДА (Молимо Вас опишите):

НЕ

13. У којој фази спровођења су препоруке екстерне 
ревизије и да ли се прати њихово извршење 
у циљу унапређења система финансијског 
управљања и контроле?

Молимо Вас опишите:

14. Да ли су извештаји интерне ревизије доступни 
запосленима у областима обухваћеним 
извештајем?

ДА

НЕ

Интерна ревизија (ИР)

15. Да ли је функција интерне ревизије успостављена 
унутар Ваше организације?

ДА
НЕ (Молимо Вас пређите на 
питање бр. 25)

16. Уколико је одговор на 15. питање ДА, на који начин 
је успостављена? 

а) Независна јединица за 
интерну ревизију
б) Радно место интерни 
ревизор
в) Заједничка јединица за 
више буџетских корисника
г) Споразум о обављању 
интерне ревизије са другим 
буџетским корисником
д) Друго (Молимо Вас 
наведите)  

8. Контролно окружење Ваше ЈЛС карактерише:

а) Кодекс понашања са којим су упознати сви 
запослени? Молимо Вас додатно опишите

ДА

НЕ 

б) Кадровска политика која се прати и 
примењује? Молимо Вас додатно опишите.

ДА

НЕ

а) Одржавање обука за запослене  у области 
финансијског управљања и контроле? 
Молимо Вас додатно опишите.

ДА. Наведите број запослених 
који су прошли обуку?

НЕ

б) Обавеза редовног извештавања руководилаца 
на различитим нивоима о развоју интерне 
контроле? Молимо Вас додатно опишите.

ДА

НЕ

9. Да ли је Ваша ЈЛС усвојила стратегију за управљање 
ризицима?

ДА

НЕ

10. У погледу контролних активности, да ли су успостављене процедуре за:

а) Ауторизацију и одобравање?
ДА

НЕ

б) Поделу дужности и пренос овлашћења?
ДА

НЕ

в) Систем дуплог потписа за преузимање 
обавеза и извршавање плаћања?

ДА

НЕ

г) Приступ информацијама и средствима?
ДА

НЕ

д) Претходну проверу законитости?
ДА

НЕ

ђ) Књижење трансакција и процену њихове 
ефективности и ефикасности?

ДА

НЕ

е) Управљање људским ресурсима?
ДА

НЕ
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Екстерна ревизија

25. Да ли је у Вашој ЈЛС ДРИ спровела екстерну 
ревизију?

ДА. Које године? 

НЕ (Молимо Вас пређите на 
питање бр. 30.)

26. Молимо Вас наведите:
а) укупан број препорука ДРИ,
б) број спроведених препорука,
в) број препорука у поступку спровођења.

а)

б)

в)

27. Да ли је састављен одазивни извештај о 
спровођењу препорука ДРИ?

ДА

НЕ

28. Да ли је ДРИ спровела ревизију одазивних 
извештаја?

ДА

НЕ

29. Да ли јединице за интерну ревизију/интерни 
ревизори сарађују са ДРИ у спровођењу екстерне 
ревизије (дају на увид налазе и препоруке интерне 
ревизије)?

ДА (Молимо Вас објасните):

НЕ

Заштита финансијских интереса ЕУ

30. Да ли су запослени у Вашој организационој 
јединици упознати са захтевима пријаве 
потенцијалних нерегуларности  у коришћењу 
фондова ЕУ?

ДА (Молимо Вас 
образложите): 

НЕ

31. Да ли је у плану обука запослених који управљају 
европским фондовима у погледу заштите 
финансијских интереса ЕУ?  

ДА

Није ми познато

32. Да ли је Ваша општина (град) упозната са системом 
децентрализованог управљања фондовима 
развојне помоћи ЕУ (ДИС)?

ДА (Молимо Вас објасните):

НЕ

17. Којим актом је успостављена функција интерне 
ревизије?

а) Одлуком о увођењу 
интерне ревизије

б) Решењем о пријему у 
радни однос или додели 
новог радног места

в) Правилник о 
унутрашњој организацији 
и систематизацији радних 
места

г) Другим (Молимо Вас 
наведите којим)

18. Да ли су јединица за интерну ревизију или интерни 
ревизор одговорни директно руководиоцу 
буџетског корисника?

ДА

НЕ

19. Да ли запослени на пословима интерне ревизије 
обављају и друге послове?

ДА (Молимо Вас наведите 
које):

НЕ

20. Да ли се интерна ревизија спроводи у складу са 
међународним стандардима интерне ревизије и 
правилима Етичког кодекса за интерну ревизију?

ДА (Молимо Вас објасните):

НЕ

21. Да ли је израђен стратешки план интерне ревизије 
на основу процене ризика, на основу кога се 
утврђује годишњи програм ревизије?

ДА

НЕ

22. Молимо наведите укупан број ревизија планираних 
за 2012. годину као и број накнадно планираних 
ревизија:

23. Молимо наведите укупан број извршених ревизија 
у односу на планиране за 2012. годину:

24. Молимо наведите број датих и спроведених 
препорука интерне ревизије за 2012. годину:
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33. Да ли је Ваша општина (град) упозната са израдом 
Нацрта закона о заштити узбуњивача?

ДА (Молимо Вас објасните):

НЕ

34. Да ли је Ваша општина (град) учествовала у јавној 
расправи о Нацрту закона о заштити узбуњивача?

ДА

НЕ

Име и презиме:

Општина/град:

Функција:

Контакт мејл/телефон:
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