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Сажетак: Интерна контрола је процес, установљен и спровођен од руководства 

и других запослених, а циљ му је да обезбеди разумно уверавање у вези са 

постизањем циљевa у следећим областима: ефикасност и успешност пословања, 

поузданост финансијског извештавања, сагласност са постојећим законима и 

прописима и заштита имовине од неовлашћеног присвајања, коришћења и 

отуђења. Постоје разне методологије и приступи интерној контроли, али 

најчешће се користи COSO оквир. COSO модел представља оквир дизајниран да 

омогући руководству да се  супростави постојећим и будућим ризицима, као и да 

реагује на такав начин да вероватноћа ризика буде умањена. COSO оквир је 

развијен за потребе приватног сектора и стандарди које садржи постали су 

најшире прихваћени како у области руковођења предузећима тако и у јавном 

сектору. COSO интегрисани оквир садржи пет међусобно повезаних елемената: 

контролно окружење, процена ризика, контролне активности, информације и 

комуникација и праћење. Елементи интерне контроле у нашем законодавству 

опредељени су у складу са интегрисаним оквиром интерне контроле који је 

дефинисала Комисија спонзорских организација - COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).  

Кључне речи: COSO интегрисани оквир; интерна контрола; елементи интерне 

контроле 

 

Summary: Internal control is a process, established and implemented by management 

and other employees, with the aim of providing reasonable assurance regarding the 

achievement of goals in the following areas: efficiency and effectiveness of operations, 

reliability of financial reporting, compliance with existing laws and regulations and 

protection property from unauthorized appropriation, use and alienation. There are 

various methodologies and approaches to internal control, but most often the COSO 

framework is used. The COSO model is a framework designed to enable the 

management to confront existing and future risks, and to respond in such a way that risk 

probability is diminished. The COSO framework has been developed for the needs of the 

private sector and the standards it contains have become the most widely accepted both 

in the field of corporate and public sector management. The COSO Integrated 

Framework contains five interlinked elements: a control environment, an assessment of 

scripts, control activities, information and communication, and monitoring. The 

elements of internal control in our legislation are defined in accordance with the 

integrated internal control framework defined by the Commissions of Sponsoring 

Organizations - COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission). 

Keywords: COSO integrated framework; internal control; elements of internal control 
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1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

 

 Систем интерне финансијске контроле у јавном сектору 

(Public Internal Financial Control - PIFC) представља целокупан 

систем финансијских и других контрола који успоставља 

руководилац субјекта у јавном сектору с циљем успешног 

управљања и остварења задатака. Интерна контрола у јавном 

сектору обухвата све мере за контролисање свих државних прихода, 

расхода, имовине и обавеза. Такође, обухвата све системе интерне 

контроле и процедуре у јавним институцијама и помаже у стварању 

сигурности да се јавна средства целисходно троше како би се њима 

постигла вредност уложеног.  

 Развој нове платформе интерне финансијске контроле у 

јавном сектору значајан је корак који Република Србија предузима, 

како би се припремила за приступање Европској унији у циљу 

постизања доброг управљања и коришћења јавних националних 

средстава и средстава Европске уније. При обради ове теме анализи 

су подвргнути елементи интерне контроле који су међусобно 

повезани и утичу на ефикасност успостављања система интерне 

финансијске контроле код субјеката који су обавезни да их успоставе 

(Al Shobaki, et al, 2018). У раду је  дужна пажња посвећена свим 

елементима интерне контроле. Најпре се у раду бавимо контролним 

окружењем које представља основ за све остале елементе интерне 

контроле, односно чини оквир за увођење и примену правила, 

поступака и процедура интерне контроле. Посебно се бавимо 

управљањем ризицима које обухвата идентификовање, про¬цену и 

контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу 

имати супротан ефекат на остварење циљева организација јавног 

сектора, са задатком да пружи разумно уверавање да ће циљеви бити 

остварени. Контролне активности које служе за свођење ризика на 

прихватљив ниво морају бити анализиране и ажуриране у одређеним 

временским периодима. Ефикасан систем интерне контроле захтева 

постојање поузданих система информација у сврху пружања 

благовремених и поузданих информација, као и ефикасну 

комуникацију међу запосленима, што гарантује да су сви запослени 

у потпуности разумели политике и процедуре, као и да су друге 

релевантне информације доступне само одређеним запосленим 

лицима.  

 Успостављање система интерне финансијске контроле у 

јавном сектору, је веома битна функција која треба да помогне 

менаџементу  организација у јавном сектору у успешном 

извршавању својих обавеза (Simangunsong, 2014). Значај система 
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интерних контрола је у томе што се оне одвијају истовремено с 

текућим процесом рада и исти је уграђен у тај процес како би 

спречавао назаконите, али и неекономичне, неефикасне и неуспешне 

одлуке и поступке. 

 Мада успостављени систем интерне контроле није увек 

гаранција за успешно пословање и обављање делатности - процедуре 

и правила интерне контроле су неопходан услов за вешто 

управљање, па ће систем интерне контроле све више добијати на 

значају у будућности. Наиме, ефективне интерне контроле не могу 

да реше све проблеме пословног субјекта, али неефикасне интерне 

контроле или њихов недостатак, могу да проузрокују озбиљне 

проблеме за организацију. 

 

2. РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА ИНТЕРНЕ 

КОНТРОЛЕ – COSO ОКВИР 

 

 Имајући у виду да је основни задатак система интерне 

контроле стварање услова за успешно  управљање  директора (Bauer, 

2016) како би се одлуке доносиле брже и ефикасније, као и чување 

средстава и обезбеђивање исправности података система 

рачуноводства, то су се многи економски аналитичари и стручна 

јавност бавили развојем система интерне контроле.  

 Недостатак позитивне оцене у односу на систем интерне 

контроле односно недостатак исте, може да створи ситуацију да 

оперативне делатности остану ван оштрог мониторинга. Интерна 

контрола доприноси усклађивању јавне потрошње, контроли 

трошкова и смањењу превара и корупције (Magablih, 2018).То је 

посебно важно у време када економски услови доприносе релативно 

лаком постизању добрих финансијских резултата, што утиче да су 

успех и резултат организације уствари нереални. Неефикасним 

контролама пословних активности  даје се већа могућност 

организацијама да приказују повећене или смањене приходе, у 

односу на организације које се ефикасно контролишу (Gleason, et al, 

2017). До истог закључка је дошао и Kewo (2017) сматрајући да 

интерна контрола утиче на финансијску одговорност у 

организацијама локалне самоуправе. Систем интерне контроле, 

треба да служи организацији ради постизања постављених циљева и 

задатака, на један економски, ефикасан и ефективан начин. Ради 

оцене ефикасности функционисања и побољшања квалитета интерне 

контроле, као због потребе да слабости и недостаци буду ревидирани 

и исправљени (Defond & Lennox, 2017), интерној ревизији је 

додељена улога да надгледа и оцењује систем интерне контроле. 
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Такође, се баве  појашњавањем разлике између одговорности 

интерне и екстерне ревизије, идентификују предности интерне 

ревизије, наглашавајући улогу коју интерни ревизори имају у 

управљању организацијом управљању ризицима (Raiborn, et al, 

2017). 

 Да би се схватила проблематика интерне контроле неопходно 

је проучити историјат интерне контроле.  У најранијим и 

најједноставнијим правним системима потреба за интерним 

контролама била је релативно једноставна, док је данас већа потреба 

за интерним контролама јер су си системи постајали све  сложенији 

(Wilson, et al, 2014). 

 У време разматрања проблематике интерних контрола у САД, 

од стране Комитета спонзорских организација (COSO) Тредвеј 

Комисије, која је 1992. године (D'Aquila, Jill, 2013) издала свој 

извештај под називом Интерна контрола – интегрисани оквир 

„COSO“, и у другим земљама се разматра слична проблематика. 

Најпотпунију дефиницију је дао Комитет спонзорских организација 

Тредвеј комисије – COSO: Интерна контрола је процес, установљен 

и спровођен од руководства и других запослених, а циљ му је да 

обезбеди разумно уверавање у вези са постизањем циљевa у 

следећим областима: ефикасност и успешност пословања, 

поузданост финансијског извештавања, сагласност са постојећим 

законима и прописима и заштита имовине од неовлашћеног 

присвајања, коришћења и отуђења. 

 У Великој Британији истраживања су водиле разне Комисије 

почевши од Кадбуршког извештаја издатог 1992. године (Cadbury 

report), завршавајући са Турнубуршким извештајем (Turnbull report) 

који је првобитно објављен септембра 1999. године од стране 

британског Савета за финансијско извештавање (Financial Reporting 

Council), након чега је више пута ревидиран. Слично COSO 

дефиницији, и овим водичем се интерна контрола дефинише као 

систем политика, процедура, задатака, понашања и осталих аспеката 

организације, који има за циљ, између осталог, да осигура и 

квалитет, како интерног тако и екстерног финансијског 

извештавања. 

 Међутим, без обзира на сва савремена сазнања о интерној 

контроли и управљању ризицима чак и у високо регулисаном 

привредном окружењу недостаје ефективна пракса управљања 

ризицима што може имати велики утицај на организацију. О томе 

доста детаљно говори једна студија ОЕCD-а из 2009. године. Тиме се 

баве и финансијски аналитичари у Белгији и Италији и узимају се у 

обзир информације о ризицима, управљању ризицима и интерним 
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контролама које су организације откриле у својим анализама. У којој 

мери узимају у обзир јавно обелодањивање ризика, зависиће од 

детаља, прилагођавања и будуће оријентације извештавања (Sarens, 

D’Onza, 2017). 

 Према наведеној студији OECD-а, још увек недостају 

општеприхваћени међународни стандарди управљања ризицима. 

Поједини национални стандарди још увек нису међусобно 

уједеначени. Приликом израде својих националних стандарда, земље 

се углавном угледале на стандарде за управљање ризицима које 

препоручује COSO оквир. С озиром да једном усвојен оквир интерне 

контроле није заувек дат то је спроведено испитивање COSO оквира 

из 1992. године и закључено је да добро концептуално постављен, 

али је установљено да би, ажурирањем неких основних принципа 

COSO оквира што би га учинило још кориснијим и применљивим 

(Rittenberg, 2013) Као резултат тог испитивања  извршено је 

ревидирање оквира 2013. године. 

 Такође, многе организације су имплементирале COSO 

интегрисани оквир за интерну контролу ревидиран 2013. године који 

са 17 својих принципа представља  свеобухватно побољшање COSO 

оквира из 1992. године (Lawson, et al, 2017). Истовремено, у САД се 

баве анализом утицаја промена COSO оквира из 2013. године на 

постојећи закон СОКС (Sarbanes–Oxley Act) познат и под називом 

„Реформа рачуноводства јавних субјеката и Закона о заштити 

инвеститора“ који је поставио нове или проширене услове за све 

америчке управе јавних субјеката, управљање и рачуноводство 

јавног сектора (Martin, et al, 2014). Извршене су и анализе одмах 

након ступања на снагу СОКС-а из 2002. године и уочене су 

материјалне слабости у интерној контроли који су се односиле на 

недовољно ангажовање ресурса за рачуноводствене контроле, на 

недостатак поделе одговорности, недостатке у процесу извештавања 

и сл. (Ge & McVay, 2005). Овај закон додатно је нагласио важност 

интерне контроле. Њиме се не захтева само да организација 

успоставља и одржава интерне контроле над финансијским 

извештавањем, већ се тражи од менаџера и екстерних ревизора да 

процене и извештавају о ефикасности интерне контроле (D'Aquila, 

2013) 

 Прва верзија COSO оквира интерне контроле садржи пет 

међусобно повезаних елемената: контролно окружење, процена 

ри¬зика, контролне активности, информације и комуникација и 

праћење. Касноје, након неуспеха у области кор¬поративног 

управљања који су потресли свет међународног рачуноводства и 

ревизије око 2000. године извршена је измена, тако што је 
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компонента управљање ризицима подељена на додатне три 

компоненте: иден¬тификација догађаја, процена ризика и реакција 

на ризик, које такође спадају у сферу управљања. Осим тога, 

утврђено је да су две димензије информација и комуникације 

(комуникација и учење и информациони ток) повезани са проценом 

ризика (Rae, et al, 2017). 

 Поред COSO оквира, од великог за развој интерне  контроле 

су и документи: INTOSAI - Смернице за стандарде интерне контроле 

за јавни сектор, објављене у новембру 2004. године и ECIIA  - 

документ о становишту о интерној ревизији у Европи од фебруара, 

2005. године. 

 

3. ЕЛЕМЕНТИ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И 

КОНТРОЛЕ 

 

Основна начела интерне контроле заснивају се на добро 

успостављеним процедурама и пракси. Оне су изведене из начина на 

који руководство управља неком активношћу, програмом и 

пројектом, а укључене су у управљачки процес. Постоје разне 

методологије и приступи интерној контроли, али најчешће се 

користи COSO оквир. Елементи финансијског управљања и контроле 

у нашем законодавству опредељени су у складу са интегрисаним 

оквиром интерне контроле који је дефинисала Комисија спонзорских 

организација - COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission).  

Дакле, систем финансијског управљања и контроле, сходно 

чл. 4-9. Правилника о успостављању финансијског управљања и 

контроле, обухвата следеће елементе:  

- контролно окружење;  

- управљање ризицима;  

- контролу;  

- информисање и комуникације;  

- праћење и процену система.  

 

3.1. Контролно окружење 

 

Контролно окружење подразумева опште ставове, савесност и 

активности руководства који се тичу система интерних контрола и 

значаја тог система за организацију. Контролно окружење 

представља основ за све остале елементе интерне контроле, односно 

чини оквир за увођење и примену правила, поступака и процедура 

интерне контроле. Руководство и запослени треба да успоставе 
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квалитетно окружење у организацији које даје позитиван став и став 

подршке према интерној контроли. Ако контролно окружење није 

позитивно, целокупни систем интерне контроле неће бити онолико 

успешан колико би требао бити. Међутим, квалитетно окружење 

само по себи не осигурава ефикасност система интерне контроле. 

Суштина контроле је важнија од њене форме, јер контроле се могу 

успоставити а да се у пракси не поштују. Такође, веома је важно да 

сви запослени у потпуности буду упознати са својим дужностима, 

очекиваним резултатима и одговорностима.  

На контролно окружење утиче више фактора, а као важније 

можемо издвојити организациону структуру и методе утврђивања 

овлашћења и одговорности. Организационом структуром субјекта 

дефинише се хијерархијска подела одговорности и овлашћења којом 

се може значајно допринети побољшању квалитета контролног 

окружења. Подела одговорности и функција спречава да једно лице 

контролише све кључне аспекте транскације или догађаја.  

Када је реч о грешкама, подела неспојивих функција може 

пружити заштиту од могућег превида те грешке од стране особе која 

ју је починила. Ово представља ефикасан начин онемогућавања 

појаве преваре. Превара се може дефинисати као намерно чињење 

или пропуст који се односи на лажно, нетачно или непотпуно 

приказивање чињеница, као и на злоупотребу, што за последицу има 

негативан учинак на приходе и расходе, односно на буџетска 

средства и средства из других извора.  

Контролно окружење је производ управљачке филозофије, 

односно стила и подршке руководства, али исто тако и 

компетентности, етичких вредности, интегритета и морала људи у 

организацији. На контролно окружење такође делује организациона 

структура организације и односи одговорности. Контролно 

окружење има пресудан утицај на одлуке и активности корисника 

јавних средстава и ствара основу укупног система интерне контроле. 

Ако ова није чврста, ако контролно окружење није позитивно, 

целокупни систем интерне контроле неће бити онолико ефикасан 

колико би требао бити.  

Контролно окружење обухвата:  

 лични и професионални интегритет и етичке вредности 

руководства и свих запослених код корисника јавних 

средстава;  

 руковођење и начин управљања;  

 одређивање мисија и циљева;  
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 организациону структуру, успостављање поделе одговорности 

и овлашћења, хијерархију и јасна правила, обавезе и права и 

нивое извештавања;  

 политике и праксу управљања људским ресурсима, односно 

успостављање укупног управљачког стила, филозофије и 

"расположења";  

 компетентност запослених.  

Ово су практично фактори који су од утицаја на контролно 

окружење: 

Позитиван став према систему интерних финансијских 

контрола и подршка подстичу жељене резултате. С обзиром да 

интерна контрола руководству даје разумну меру сигурности да се 

мисија и циљеви организације остварују, руководство треба да 

покаже и пружи подршку према интерној контроли која прожима 

целу организацију. Поред тога, информационе технологоје утичу на 

контролно окружење и систем интерне контроле. Конкретно, IT 

сектор има за циљ да илуструје како структура и процеси COBIT-

а
2
 утичу на више категорија фактора који чине контролно 

окружење, односно својим процесима омогућава побољшање 

процене и имплементације контролног окружења (Chen, et al, 

2017). 

Извршно руководство треба да створи такво расположење 

које наглашава важност интерне контроле. Такво расположење 

обележено је:  

 минималним и контролисаним коришћењем могућности 

заобилажења контроле,  

 подршком обављању самопроцене контроле, као и интерним 

и екстерним ревизијама,  

 прихватањем резултата самопроцене и ревизија и трајном 

усавршавању којим се обезбеђује разумевање система 

интерне контроле и улоге сваког запосленог у њему.  

Организациона структура представља оквир у којем се 

спроводе планови организације и којом су дефинисане све 

функционалне организационе јединице и њихови међусобни односи. 

Организациона схема треба да да јасну слику о односима овлашћења 

и одговорности између различитих функција.  

Организациона структура може значајно допринети 

побољшању квалитета контролног окружења кроз пружање оквира 

                                                 
2
 COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)  је светски 

прихваћен стандард у којем се прописују подруĉја и појединаĉне контроле за 

управљање информатиком и припадајућим информатиĉким процесима. 
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за планирање, координацију, извештавање и контролу. 

Организациона структура дефинише формалне правце комуникације.  

Сви запослени треба да буду упознати са организационом 

схемом како би могли разумети организацију у целини, односе 

између различитих компонената, али и где се они као појединци 

уклапају у организацију установе. Руководство треба да повремено 

проверава организациону схему како би било сигурно да она тачно 

одражава структуру организације.  

Такође, руководство треба да пренесе овлашћења и 

одговорности у целој организацији. Оно је одговорно за 

организовање односа овлашћења и одговорности између различитих 

функција, као и за давање разумне сигурности да су радне 

активности усклађене с организационим циљевима. Како се обим 

преношења овлашћења и одговорности повећава, потребно је 

омогућити квалификовани и трајни надзор и пратити резултате.  

Надзор на свим нивоима организације обезбеђује упознавање 

запослених са својим дужностима и одговорностима, као и у којој 

мери одговарају за поједине активности.  

У сврху интерне контроле, неспојиве функције су оне чије 

извршење од стране једног лица ставља ту особу у позицију да 

направи и прикрије превару или грешку па се поделом дужности 

смањује могућност да једно лице буде у тој позицији.  

Када је реч о грешкама, подела неспојивих функција може 

пружити заштиту од могућег превида те грешке од стране лица која 

ју је починила. Ово представља ефикасан начин онемогућавања 

појаве преваре. Превара се може дефинисати као намерно чињење 

или пропуст који се односи на лажно, нетачно или непотпуно 

приказивање чињеница, као и на злоупотребу, што за последицу има 

негативан учинак на приходе и расходе, односно на буџетска 

средства и средства из других извора.  

У оквиру овог елемента потребно је обратити посебну пажњу 

на постојање и положај интерне ревизије у организационој 

структури корисника са већим бројем запослених и сложенијом 

организационим структуром. Наиме, у већим организацијама је  

обавеза да руководство установи посебну јединицу за интерну 

ревизију која је функционално независна и непосредно одговорна 

руководиоцу и која би перманентно вршила независну проверу 

система интерне контроле. Интерна ревизија може значајно 

допринети контролном окружењу кроз асистенцију руководству у 

надгледању других контролних политика и процедура. Такође, 

интерни ревизори дају корисне предлоге за побољшања интерних 

контрола. За квалитет интерне ревизије од пресудног значаја је њена 
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независност, која мора бити институционализована кроз адекватну 

организациону структуру. Уколико независност не постоји, тада 

интерна ревизија има врло органичене домете. Такође, треба 

осигурати да сваки запослени у потпуности буде упознат са својим 

дужностима, очекиваним учинком и одговорностима извештавања.  

 

3.2. Управљање ризицима 

 

Дефиниција ризика. Ризици су стварни или могући догађаји 

који умањују вероватноћу остваривања планираних циљева 

организације. Ризици са којима се скоро сваки субјект јавног сектора 

суочава потичу из спољашњих и унутрашњих извора и те ризике 

треба проценити као део система интерне контроле. Да би се уопште 

вршила процена ризика, неопходно је претходно утврдити 

оперативне и контролне циљеве на различитим нивоима 

организације. Процена ризика је утврђивање и анализа ризика који 

утичу на остварење циљева и као таква чини основу за утврђивање 

начина управљања ризицима. Након утврђивања свих оперативних и 

контролних циљева, руководство треба да утврди све ризике везане 

уз сваки циљ (односно догађаје који ће представљати препреку за 

остварење сваког циља). За сваки утврђени ризик руководство треба 

да одлучи хоће ли тај ризик прихватити, смањити га на прихватљиви 

ниво или га избећи. С обзиром да ће се законска и друга регулатива, 

као и пословне околности и даље мењати, потребни су механизми за 

утврђивање и решавање посебних ризика повезаних с променама. 

Како би се обезбедио виши квалитет управљања неопходно је 

дизајнирање стратегије интерне контроле и имплементацију како 

интерне контроле тако и управљање ризицима  (Yudianti & 

Suryandari, 2015.) 

Ови ризици могу бити унутрашњи (нпр. људска грешка, 

превара) и спољашњи (нпр, промене у законодавству, елементарне 

непогоде).  

Затим, ризици могу бити нефинансијски и финансијски 

ризици.  

Као примере нефинансијских ризика у активности 

организације наводимо:  

- Оперативни ризик који укључује падове система, погрешни 

информациони системи (технолошки ризик у случају ИТ падова), 

недовољно развијене процедуре интерне контроле, неадекватну 

поделу дужности (нејасна стратегија, организациона структура која 

није у складу са захтевима ризика) и др. Оперативни ризик, такође 

обухвата и неправилно финансијско извештавање;  
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- Правни ризик је ризик који настаје због неусклађености са 

прописима, а који резултира губицима или штетом која се наноси 

угледу организације;  

- Политички ризик представља недовољну финансијску 

независност организација, и неадекватно алтернативно финансирање 

буџета што доводи до зависности од централне власти.  

- Финансијски ризици повезани су са финансијским 

управљањем, на пример, ризик ликвидности представља ризик 

неефикасног управљања приливом готовине што може довести до 

финансијске нестабилности (нпр. неиспуњавање обавезе 

благовременог плаћања рачуна или исплата плата).  

Управљање ризицима, обухвата идентификовање, процену и 

контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу 

имати супротан ефекат на остварење циљева корисника јавних 

средстава, са задатком да пружи разумно уверавање да ће циљеви 

бити остварени.  

Ради вршења наведених активности, руководилац 

организације усваја стратегију управљања ризиком, која се ажурира 

сваке три године, као и у случају када се контролно окружење 

значајније измени. Наиме, ризике треба процењивати и њима 

управљати, што се постиже утврђивањем, оцењивањем и праћењем 

догађаја који представљају претњу по остварење мисије 

организације. За сваки утврђени ризик руководство треба одлучити 

хоће ли ризик прихватити, смањити га на прихватљиви ниво или га 

избећи.  

Контроле које служе за свођење ризика на прихватљив ниво 

морају бити анализиране и ажуриране најмање једном годишње. С 

обзиром да се законска регулатива и пословне околности временом 

мењају, то су потребни механизми за утврђивање и решавање 

посебних ризика повезаних с променама.  

Припрема за процењивање ризика. Руководство најпре треба 

да утврди све оперативне и контролне циљеве на свим нивоима 

организације, који углавном произлазе из циљева интерне контроле 

па се исказују на начин који одражавају одговорности 

организационих јединица. Након утврђивања свих оперативних и 

контролних циљева, руководиоци треба да утврде све ризике везане 

уз сваки циљ (односно догађаје који ће представљати претњу по 

остварење сваког циља). Потребно је да руководиоци у 

организацијии утврде ризике повезане с њиховим конкретним 

циљевима.  
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Процес процене ризика. Руководство треба да оцени сваки 

утврђени ризик у смислу њиховог ефекта и вероватноће настанка и 

то на следећи начин:  

Ефекат представља утицај који би неки неповољни догађај 

имао по организацију у случају остваривања таквог догађаја. Тај 

утицај може бити штета или изгубљена прилика. По могућности 

требало би утицај квантификовати, или је потребно утицај описати 

довољно специфично како би се одредио ниво значаја ризика.  

Вероватноћа настанка показује колико је вероватно да ће 

неки нежељени догађај настати ако не би постојале контролне 

активности у сврху спречавања или смањивања ризика. Вероватноћа 

настанка треба да се процени за сваки утврђени ризик.  

 

3.3. Контрола (контролне активности) 

 

Контрола обухвата писане политике и процедуре и њихову 

примену, успостављене да пруже разумно уверавање да су ризици за 

постизање циљева ограничени на прихватљив ниво дефинисан у 

процедурама за управљање ризиком. Контролне активности одвијају 

се у целој организацији, на свим нивоима и у свим функцијама. Оне 

укључују разноврсне активности, а нарочито:  

- процедуре за ауторизацију и одобравање;  

- поделу дужности како би се онемогућило једном лицу да у 

исто време буде одговорно за ауторизацију, извршење, књижење и 

контролу;  

- систем дуплог потписа у коме ни једна обавеза не може бити 

преузета или извршено плаћање без потписа руководиоца корисника 

јавних средстава и руководиоца финансијске службе или другог 

овлашћеног лица;  

- правила за приступ средствима и информацијама;  

- претходну контролу законитости коју спроводи финансијски 

контролор (ликвидатор улазне и излазне документације) или друге 

особе које одреди руководилац корисника јавних средстава;  

- процедуре потпуног, исправног, тачног и благовременог 

књижења свих трансакција;  

- извештавање и преглед активности - процену ефективности 

и ефикасности трансакција;  

- надгледање процедура;  

- процедуре управљања људским ресурсима;  

- правила документовања свих трансакција и послова везаних 

за активност корисника јавних средстава.  
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Контроле морају бити одговарајуће, а трошкови за њихово 

увођење не смеју превазићи очекивану корист од њиховог увођења. 

Такође, контроле морају бити свеобухватне, разумне и у директној 

вези с контролним циљевима, као и да функционичу доследно и у 

складу с планом посматраног периода.  

Разликујемо више врста контрола у зависности шта желимо 

да постигнимо контролом, и то:  

Превентивна контрола има за циљ спречавање јављања 

неправилности, грешака и других пропуста. Због тога се превентивна 

контрола врши у тренутку одвијања неке активности или током 

извршавања одређених дужности запослених. Превентивна контрола 

је у односу на друге облике контроле повољнија што се трошкова 

тиче, јер се њом превентивно избегавају губици и смањују одређених 

ризици. Примери ових контрола су: расподела одговорности, 

постојање процедура за ауторизацију и одобрење, контрола приступа 

имовини, провера рачунске тачности пре плаћања.  

Накнадне, односно корективне контроле које имају за циљ 

откривање и исправљање неправилности, грешака и других 

пропуста. Оне се врше након настанка одређеног догађаја односно 

након што су последице већ наступиле, а требале би да смање ризик 

нежељених последица с обзиром да омогућују предузимање 

корективних радњи. Ови облици контроле користе се за побољшање 

процедура или превентивних контрола. На пример, провера након 

плаћања представља овај облик контроле. Наведени облици 

контрола у пракси се не могу јасно међусобно одвојити, па једна 

контрола може покривати две или више функција.  

Детективне контроле имају за циљ откривања и исправљања 

неправилности, неефикасности, грешака и недостатака. Оне се, 

такође, врше након настанка одређеног догађаја односно након што 

су последице већ наступиле. Неке детективне контроле означавају се 

као повратне контроле - прате процес и упозоравају у случају када се 

појави одступање од неке планиране или стандардне вредности. 

Примери ових контрола укључују, на пример, провере након 

плаћања.  

Директивне контроле се врше у сврху подстицања радњи и 

догађаја неопходних за остварење циљева. Примери ових контрола 

укључују јасну дефиницију политика, постављање специфичних 

циљева и сл.  

Контролне активности морају бити поткрепљене 

одговарајућим доказима који су доступни руководству, као што су, 

нпр. документација, одобрења и овлашћења и потврде.  
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Документација укључује чување доказа о донетим одлукама, 

догађајима или трансакцијама. Сва документација мора бити 

потпуна и тачна, и правилно евидентирана. Она треба да помаже 

руководству у контроли њиховог рада, као и приликом анализе 

одређених процеса и пословних догађаја. На пример, документација 

о трансакцијама треба да омогући руководиоцима да прате сваку 

трансакцију од њеног почетка до завршетка.  

Одобрење је потврда догађаја или трансакција, као и потврда 

одлука руководства и запослених. Руководство треба да осигура да 

услови за давање овлашћења буду јасно утврђени, као и да значајни 

догађаји и трансакције буду одобрене и извршене само од стране 

оних лица која раде у оквиру делокруга својих овлашћења. На 

пример, руководилац сектора може бити овлашћен од стране свог 

надређеног да одобрава захтеве за набавку, али само до одређеног 

износа.  

Потврда представља утврђивање потпуности, тачности, 

аутентичности и/или ваљаности трансакција, догађаја или 

информација. Руководство ће утврдити шта треба бити потврђено и 

која врста потврде је неопходна организацији на основу 

идентификованог ризика за органзацију уколико не постоји потврда. 

На пример, у току поступка пријема запослених - потврда 

квалификација кандидата како би се минимизирао ризик 

запошљавања некога ко није у стању да квалитетно одради тражени 

посао, или некога ко не задовољава тражене критеријуме; при 

набавци опреме - потврда да постоји потреба за набавком, да је 

постигнута повољна цена (нпр. путем тендера), и да су средства за 

набавку обезбеђена. Остали писани материјали као што су описи 

радних места, контролне листе, и извештаји могу, такође, бити 

употребљени као саставни део утврђених правила и процедура. Не 

постоји једна контролна активност која нуди све одговоре и у неким 

ситуацијама потребно је користити комбинацију више контролних 

активности, а у неким другим, једна контролна активност може бити 

замењена другом како би се остварио циљ.  

 

3.4. Информисање и комуникација 

 

Ефикасан систем интерне контроле захтева постојање 

поузданих система информација у сврху пружања благовремених и 

поузданих информација, као и ефикасну комуникацију међу 

запосленима, што гарантује да су сви запослени у потпуности 

разумели политике и процедуре, као и да су друге релевантне 

информације доступне само одређеним запосленим лицима. То значи 
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да организација може имати одличне политике и процедуре али да 

оне неће бити ефикасне уколико нису достављене запосленом који 

обавља те послове и задатке.  

Комуникација представља размену корисних информација 

међу људима и организацијама у циљу пружања подршке одлукама и 

координацији активности. Информације се саопштавају руководству 

и другим запосленима којима су те информације потребне у облику 

и времену које им помаже да извршавају послове и задатке за које су 

одговорни. Комуникација с корисницима услуга, добављачима и 

другим спољашњим странкама такође је од пресудне важности за 

успешну интерну контролу.  

Информисање и комуникација, сходно члану 8. овог 

правилника, обухватају:  

- идентификовање, прикупљање и дистрибуцију, у 

одговарајућем облику и временском оквиру, поузданих и истинитих 

информација које омогућавају запосленима да преузму 

одговорности;  

- ефективно комуницирање, хоризонтално и вертикално, на 

свим хијерархијским нивоима корисника јавних средстава;  

- изградњу одговарајућег информационог система који 

омогућава да сви запослени имају јасне и прецизне директиве и 

инструкције о њиховој улози и одговорностима у вези са 

финансијским управљањем и контролом;  

- коришћење документације и система тока документације 

који обухвата правила бележења, израде, померања, употребе и 

архивирања документације;  

- документовање свих пословних процеса и трансакција ради 

израде одговарајућих ревизорских трагова за надгледање (надзор);  

- успостављање ефективног, благовременог и поузданог 

система извештавања, укључујући нивое и рокове за извештавање, 

врсте извештаја који се подносе руководству и начин извештавања у 

случају откривања грешака, неправилности, погрешне употребе 

средстава и информација, превара или недозвољених радњи.  

Што се информације тиче, оне се могу саопштавати усмено, у 

писаном облику и електронски. Иако усмена комуникација може 

бити довољна за обављање многих свакодневних активности, 

најбоље је ипак важне информације поткрепити одговарајућим 

документима. Тиме се ствара трајна евиденција која руководиоцима 

и другима омогућује разматрање информација.  

Ток информација треба да се одвија у свим смеровима како би 

сви запослени у организацији били информисани, односно у циљу 

саопштавања одлука и радњи различитих организационих јединица. 
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Добар систем комуникације од пресудне је важности за организацију 

како би она одржавала успешан систем интерне контроле. Систем 

комуникације састоји се од метода и евиденција успостављених у 

сврху утврђивања, прикупљања и размене корисних информација. 

Информација је корисна ако је благовремена, довољно детаљна и 

одговарајућа за корисника.  

Руководство треба успоставити комуникацијске канале који: 

дају правовремене информације; који се могу прилагодити 

потребама појединаца; информишу запослене о њиховим 

дужностима и одговорностима; омогућују извештавање о осетљивим 

питањима; омогућавају запосленима предлагање побољшања; дају 

информације потребне запосленима за успешно извршавање 

њихових задатака за које су одговорни; и стварају и омогућавају 

комуникацију с трећим лицима (правним или физичким).  

Комуникација не представља неку изоловану компоненту 

интерне контроле. Она утиче на сваки аспект пословања 

организације и даје подршку њеном систему интерне контроле. 

Повратне информације из ове комуникацијске мреже могу 

руководству помоћи да процени колико добро функционишу 

различите компоненте система интерне контроле. 

 

3.5. Праћење и процена система 

 

Праћење и процена система, обухвата увођење система за 

надгледање финансијског управљања и контроле проценом 

адекватности и његовог функционисања. Праћење и процена система 

се обавља:  

- текућим увидом,  

- самопроцењивањем и  

- интерном ревизијом.  

Праћење подразумева разматрање активности и трансакција 

организације у циљу процене квалитета рада у одређеном периоду 

као и утврђивање ефикасности контрола. Руководство треба да 

усмери активности праћења према интерној контроли и остварењу 

мисије организације. Да би праћење било ефикасно, сви запослени 

требало би да схвате мисију, циљеве, нивое толеранције ризика као и 

своје одговорности у организацији.  

Свако у организацији има одређене одговорности у смислу 

праћења. Запослени треба да буду усредсређени на праћење свог 

посла како би се рад обављао на правилан начин и како би могли да 

исправе грешке које открију пре него што се обављани посао 

проследи на разматрање вишим нивоима. Руководство треба да 
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едукује запослене у вези контролних активности и да их подстакне 

на опрезност и извештавање о свим неправилностима. С обзиром на 

то да запослени имају текући увид у свакодневно пословање 

организације, то су они у најбољој позицији да открију могуће 

проблеме у постојећим контролним активностима.  

Лица која су одређена да надгледају системе интерне 

контроле требало би да прате све активности и трансакције у својој 

служби како би била сигурна да запослени обавља додељене задатке, 

да контролне активности адекватно функционишу, да организациона 

јединица остварује своје циљеве и да је њено контролно окружење 

одговарајуће, да постоји отворена комуникација, као и да су ризици 

утврђени.  

Руководство организацијве би требало да усмери своје 

активности праћења на главне делове организације, односно требало 

би већи акценат да стави на праћење остварења циљева. Такође, 

руководство треба да прати постојање ризика у унутрашњем и 

спољашњем окружењу и да у зависности од резултата праћења 

предузима одговарајуће радње.  

Правила и процедуре интерне контроле, као и само 

спровођење интерне контроле, треба да буде редовно праћено и по 

потреби их треба ревидирати. Одговорност за то пре свега сноси 

руководство. Међутим, и остали запослени имају своју улогу. 

Преглед, односно праћење спровођења контролних поступака и 

процедура може, по нашем мишљењу да врши руководство 

организације или формирана радна тела (нпр. комисије) у складу са 

интерним општим актом. Комисије би могле да врше преглед само 

ако имају овлашћење за преглед система интерне контроле. Начин на 

који ће се вршити праћење спровођења интерне контроле треба 

уредити интерним општим актом.  

Неправилности интерне контроле треба да буду 

документоване и благовремено пријављене одговарајућем нивоу 

руководства. По нашем мишљењу, преглед главних система и 

процедура треба вршити годишње, док преглед система и 

активности које показују мањи ниво ризика треба вршити ређе. 

Процена се пак мора извршити након сваке веће промене у 

организацији.  

Стално праћење одвија се током самог пословања, а укључује 

редовне управљачке и надзорне активности и друге радње које 

запослени предузимају при обављању својих дужности. Обим и 

учесталост посебних оцењивања зависиће најпре од процене ризика 

и ефикасности поступака сталног праћења.  
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У сваком случају, о слабостима интерних контрола потребно 

је известити надређене, а највише руководство треба известити о 

озбиљним питањима.  

Праћење и процена система интерне контроле обавља се и 

интерном ревизијом. Функције интерне ревизије, поред осталог, су:  

- провера примене закона и поштовања правила интерне 

контроле;  

- оцена система интерних контрола у погледу њихове 

адекватности, успешности и потпуности;  

- давање савета када се уводе нови системи, процедуре или 

задаци;  

- ревизија начина рада (перформанси) која представља оцену 

пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у 

циљу оцене економичности, ефикасности и успешности. 

 

4. МЕЂУСОБНА ПОВЕЗАНОСТ ЕЛЕМЕНАТА ИНТЕРНЕ 

КОНТРОЛЕ 

 

 Постоји међусобна повезаност и веза између пет елемената 

(контролно окружење, процена ризика, контрола, информације и 

комуникације и праћење и процена), чиме се ствара интегрисани 

систем који реагује на околности које се мењају. Систем 

финансијског управљања и контроле узајамно је повезан с 

пословним активностима корисника јавних средстава, а само 

постојање је везано за те активности. Финансијско управљање и 

контрола је најефикаснија када су контроле уграђене у активности и 

пословање организације и када представљају саставни део пословне 

активности.  

 Утврђени циљеви, које корисник јавних средстава  жели да 

постигне, и елементи финансијског управљања и контроле који 

представљају оно што је потребно за остварење тих циљева, у 

непосредном су односу. Сви елементи су релевантни за сваку групу 

циљева. Ако размотримо било коју групу посебно, на пример 

ефикасност и успешност, свих пет елемената мора постојати и 

функционисати како би се могло закључити да је финансијско 

управљање и контрола утиче на ефикасност пословања. 

 Успешан систем финансијског управљања и контроле помаже 

у усмеравању процеса и унапређивању нивоа и квалитета услуга. 

Тиме се даје разумна сигурност да ће се општи циљеви остварити. 

Интерном контролом треба да се повећа вероватноћа откривања 

преваре, смањи расипање, злоупотреба или грешке, спрече 

неодговарајуће активности или ојача усклађеност са регулативом. 
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Иначе, сврха финансијског управљања и контроле је да до 

прихватљивог нивоа умањи изложеност ризицима који прете 

остваривању јавне одговорности. Повољно контролно окружење је 

први корак ка успостављању интерне контроле. Контролне радње су 

оне политике и процедуре, поред контролног окружења, које помажу 

у осигуравању постизања циљева организације. То се постиже на 

следећи начин: 

– најпре треба утврдити ризике и извршити њихову процену;  

– идентификовати контролну активност (тј. контролу) које ће 

свести ризик на прихватљиви ниво;  

– идентификовати контроле које су несврсисходне или 

непотребне, модификовати их или уклонити;  

– проценити трошак успостављања и спровођења финансијског 

управљања и контроле ка¬ко би се осигурало да њихов 

трошак не прелази очекивану добит и  

– успоставити писане процедуре за интерне контролне 

поступке. 

 Управа има крајњу одговорност за управљање,  укључујући и 

интернуу контролу  у својим организацијама. Руководилац је 

задужен за пројектовање, имплементацију и одржавање система 

интерне контроле. Интерни ревизори играју кључну улогу у 

независној процени ових контрола, како би се ублажила могућност 

да управа не поступи у најбољем интересу организације, 

остављајући празнине у систему интерне контроле и, у неким 

случајевима, да би се омогућила незаконита лична корист (Fourie & 

Ackermann, 2013). Неопходно је идентификовати које 

карактеристике треба да постоје у контролном систему организације 

које по мишљењу интерних ревизора побољшавају ефикасност 

система интерне контроле. Интерни ревизори су мишљења да 

контролне карактеристике као што је описано у оквиру COSO оквира 

за процену ризика, информисање и комуникацију, контролне 

активности и надзор над компонентама интерне контроле доприносе 

успешном интерном контролном систему 

 

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

 Да би се успоставио систем интерне контроле увођењем и 

применом правила и процедура за одвијање пословних активности са 

јасно утврђеном одговорношћу, неопходно је да у организацији 

постоји позитиван став свих учесника о интерној контроли. Ефекти 

интерне контроле у великој мери зависе од контролног окружења. 

Често руководиоци и запослени нерадо прихватају било који вид 
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контроле. Мора постојати позитиван став код руководства и 

запослених према увођењу интерне контроле као и свест да се само 

уз примену правила и процедура могу избећи пропусти и грешке у 

обављању пословних активности. Ако контролно окружење није 

позитивно, целокупни систем интерне контроле неће бити онолико 

успешан колико би могао да буде да је контролно окружење 

позитивно. Контролно окружење је основа пет елемената интерне 

контроле и не само да утиче на словање организације, укупну 

активност, аливећ и на осталее елементе. Због тога контролно 

окружење директно утиче на ефикасност имплементације оквира 

интерне контроле (Ibrahim, 2017).  

 Међутим, квалитетно окружење само по себи не осигурава 

ефикасност система интерне контроле. Суштина контроле је важнија 

од њене форме, јер контроле се могу успоставити а да се у пракси не 

поштују. 

 Субјекти јавног сектора суочавају се с бројним ризицима, 

који се могу односити на: све оно што може нанети штету угледу 

организације и смањити поверење јавности, неправилно  и  

незаконито  пословање,  али  и  неекономично,  неуспешно или 

неефикасно управљање јавним средствима, непоуздано 

извештавање, неспособност реаговања  на  промењене  околности  

или  неспособност  управљања у промењеним  околностима  на  

начин  који  спречава  или  максимално  смањује неповољне учинке 

на пружање јавних услуга. Из тога разлога смо се посебно бавили 

управљањем ризицима које обухвата идентификовање, про¬цену и 

контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу 

имати супротан ефекат при настојању ових субјеката да остваре 

позитивне резултате. Контроле које служе за свођење ризика на 

прихватљив ниво морају бити анализиране и ажуриране у одређеним 

временским периодима. Ово из разлога што се законска регулатива и 

пословне околности временом мењају, због чега су потребни 

механизми за утврђивање и решавање посебних ризика повезаних с 

променама.  

 Да би се створили предуслови да се буџетска и друга средства 

(јавна средства)  користе правилно, односно законито – наменски, 

економично и ефикасно, што директно утиче на повећање 

ефикасности пословања субјеката јавног сектора, неопхдно је 

спровести адекватни надзор. Једна од претпоставки за спровођење 

очекиваних промена у јавном сектору је изградња транспарентног 

финансијског и одговарајућег рачуноводственог информационог 

система, као и смањење утицаја неповољних догађаја, за шта је 
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неопходно успостављање интерне финансијске контроле у 

субјектима јавног сектора.  
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