
 

 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др.закон, 95-2018-др. закон, 
86/2019-др.закон), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис 

радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе("Сл. гласник 
РС", бр. 88/2016, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 86/2019 - др. закон) и Oдлуке о оснивању 

јединице за интерну ревизију …........,  општинско/градско веће ЈЛС усваја 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  
РАДНИХ МЕСТА ЈЛС 

 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у ЈЛС од дана ______(Сл. лист 

ЈЛС...), у члану 1. додаје се став 2, који гласи:  

„У (ЈЛС) образује се Јединица интерне ревизије, као самостална служба изван састава 
општинске/градске управе, која обавља послове интерне ревизије у складу са законом којим се 

уређује буџетски систем, Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима 
и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и 

Међународним стандардима интерне ревизије.“ 
 

 

  
Члан 2. 

 
После члана xx (у делу у којем се уређује организација, организационе јединице и њихов делокруг, 
на крају одељка), додаје се назив изнад члана и члан xxа, који гласи: 

 
„Јединица за интерну ревизију 

 
Члан xxа 

 

У Јединици за интерну ревизију обављају се послови интерне ревизије код директних 
корисника средстава буџета, индиректних корисника у надлежности директних корисника јединице 

локалне самоуправе, као и индиректних буџетских корисника и других корисника јавних средстава 
са подручја општине, са којима је закључен споразум о обављању послова интерне ревизије, и то 

јавних предузећа чији је оснивач ЈЛС, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа, односно 
правних лица над којима град има директну контролу над више од 50% капитала или више од 50% 

гласова у управном одбору, као и код других правних лица у којима јавна средства чине више од 

50% укупних прихода, општина и корисника јавних средстава чији је оснивач општина; врши се 
провера примене закона и поштовања правила интерне контроле, оцена система интерних контрола 

у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; дају се савети кад се уводе нови системи, 
процедуре или задаци; врши се ревизија начина рада који представља оцену пословања и процеса, 

укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; 

успоставља сарадњу са екстерном ревизијом; врше се и остали задаци неопходни да би се остварила 
сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије, уз обавезу чувања тајности 

службених и пословних података; доставља се годишњи извештај о раду Централној јединици за 
хармонизацију; успоставља се сарадња са другим органима и обављају други послови у складу са 

законом, Статутом и другим прописима.  



 

 

Руководилац Јединице прописује Етички кодекс, којим се уређују професионални принципи и 

пракса интерне ревизије и правила понашања интерних ревизора; нацрт Повеље интерне ревизије, 
којом се ближе уређују сврха, овлашћења и одговорности интерне ревизије; доноси стратешке и 

годишње планове интерне ревизије, и обавља друге послове по налозима руководиоца корисника 
јавних средстава.“ 

 

 
 

Члан  3. 
 

После члана xy (у делу у којем се уређује начин руковођења унутрашњим јединицама), додаје се 
назив изнад члана и члан xyа, који гласи: 

 

„Руковођење Јединицом за интерну ревизију 
 

Члан xyа 
 

Јединицом интерне ревизије управља руководилац, организује рад јединице, стара се о 

правилном распореду послова и извршавању радних дужности запослених.  
Руководилац за свој рад и рад јединице одговара председнику општине/градоначелнику. 

За свој рад запослени су одговорни руководиоцу службе.“ 
 

 
Члан 4. 

 

После члана xz (у делу у којем се уређује систематизација радних места), додаје се назив изнад члана 
и члан xzа, који гласи: 

 
„Јединица за интерну ревизију 

 

Члан xzа 
Задаци и послови Јединице за интерну ревизију распоређују се на поједина радна места, утврђује 

се њихово обављање и број потребних извршилаца на следећи начин: 
 

 

1. Руководилац интерне ревизије  
Виши саветник 

број извршилаца: 1 
 

Опис посла:  
Руководи и организује рад јединице за интерну ревизију. Члан је руководства корисника јавних 

средстава. Обезбеђује највиши професионални ниво обављања интерне ревизије као битног 

елемента управљачке структуре. Даје упутстава за обављање ревизија система, ревизија 
успешности, финансијских ревизија и ревизија усаглашености са прописима; пружа савете 

руководству и запосленима; припрема и подноси на одобравање руководиоцу корисника јавних 
средстава нацрт стратешког и годишњег плана интерне ревизије. Надгледа спровођења годишњег 

плана интерне ревизије и примену методологије интерне ревизије; врши расподелу радних задатака 

интерним ревизорима и одобрава планове обављања појединачне ревизије; омогућава сталну обуку 
и прати рад интерних ревизора. Обезбеђује одржавање организационих и професионалних етичких 

стандарда. Припрема извештаје из делокруга рада јединице за интерну ревизију; обавља и друге 
најсложеније задатке у области интерне ревизије по налогу руководиоца корисника јавних средстава. 

Самосталан је и креативан у раду, са способношћу самосталног процењивања и одлучивања.  
 



 

 

 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области економских наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства на пословима 

ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, 
испуњени услови за стицање звања овлашћени интерни ревизора у јавном сектору. 

Потребна знања, вештине и способности: примена принципа и праксе интерне ревизије и 
рачуноводства, као и принципа и праксе руковођења; стандарда за професионалну праксу интерне 

ревизије и Етичког кодекса; познавање терминологије, концепта и праксе информационих система 
за управљање; добро познавање политика, процедура и прописа из области коју покрива; вршење 

контроле квалитета ревизорског рада; прикупљање и анализа сложених података, процена 

информација и система и доношења логичких закључака; планирање и управљање ревизорским 
пројектима, као и сталоженост при суочавању са кратким роковима; преговарање и решавања 

проблема; добро познавање употребе рачунара и програма за обраду текста и табела, као и осталих 
пословних софтвера за електронску комуникацију (у-мејл), израду извештаја, бележака, сажетака и 

анализа; добра писана и вербална комуникација и поседовање вештине излагања налаза и 

препорука; способност успостављања и одржавања складних радних односа и рада у 
професионалном тиму. 

 
2. Виши интерни ревизор  

Самостални саветник 
 број извршилаца: x 

 

Опис посла:  
Обавља најсложеније послове ревизије и руководи ревизорским тимом. Руководи ревизијама 

система, ревизијама успешности пословања, финансијским ревизијама и ревизијама усаглашености; 
пружа савете руководству и запосленима; учествује у изради нацрта стратешког и годишњег плана 

ревизије; врши обуку, усмерава и врши надзор над радом интерних ревизора. примењује 

професионалне и етичке стандарде. Сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које 
реализује у извештајном периоду, обавља и друге послове по налогу руководиоца интерне ревизије 

Самосталан је и креативан у раду, са способношћу самосталног процењивања и одлучивања. 
 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области економских наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање пет године радног искуства на пословима 

ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, 
испуњени услови за стицање звања овлашћени интерни ревизора у јавном сектору. 

Потребна знања, вештине и способности: примена принципа и праксе интерне ревизије и 

рачуноводства, као и принципа и праксе руковођења; стандарди за професионалну праксу интерне 
ревизије и Етичког кодекса. познавање терминологије, концепта и праксе информационих система 

за управљање; добро познавање политика, процедура и прописа из области коју покрива вршење 
контроле квалитета ревизорског рада; прикупљање и анализа сложених података, процена 

информација и система и доношења логичких закључака; планирање и управљање ревизорским 

пројектима, као и сталоженост при суочавању са кратким роковима; преговарање и решавања 
проблема; добро познавање употребе рачунара и програма за обраду текста и табела, као и осталих 

пословних софтвера за електронску комуникацију (е-маил), израду извештаја, бележака, сажетака и 
анализа; познавање енглеског језика (уколико се врши ревизија средстава из ЕУ фондова);  добра 

писана и вербална комуникација и поседовање вештине излагања налаза и препорука; способност 
успостављања и одржавања складних радних односа и рада у професионалном тиму. 



 

 

 

3. Интерни ревизор  
Саветник 

број извршилаца: x 
 

Опис посла: 

Обавља послове ревизије и то ревизију система, ревизију успешности пословања, финансијску 
ревизију и ревизију усаглашености; пружа савете руководству и запосленима; учествује у изради 

нацрта годишњег плана ревизије; придржава се професионалних и етичких стандарда. Сачињава 
периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном периоду, обавља и друге 

послове по налогу руководиоца интерне ревизије. 
 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области економских наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства на пословима 

ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, 

испуњени услови за стицање звања овлашћени интерни ревизора у јавном сектору. 
Потребна знања, вештине, и способности: примена принципа и праксе интерне ревизије и 

рачуноводства; стандарди за професионалну праксу интерне ревизије и Етичког кодекса. познавање 
терминологије, концепта и праксе информационих система за управљање; добро познавање 

политика, процедура и прописа из области коју покрива; прикупљање и анализа сложених података, 
процени информација и система и доношења логичних закључака; добро познавање употребе 

рачунара и програма за обраду текста и табела, као и осталих пословних софтвера за електронску 

комуникацију (и-мејл), израду извештаја, бележака, сажетака и анализа; познавање енглеског језика 
(уколико се врши ревизија средстава из ЕУ фондова); способност успостављања и одржавања 

складних радних односа и рада у професионалном тиму.“ 
 

 

 
Члан 5. 

 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ЈЛС.  


