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I УВОД 

Годишњи план за 2018. годину се заснива на стратешком плану Јединице за интерну 

ревизију за период 2018-2020. године, који је одобрио Градоначелник Града.                    

Годишњи план дефинише предмет, обим, циљеве, временски распоред и ресурсе који су 

неопходни за извршавање појединачних ревизија. 

Појединачне ревизије за 2018. годину се планирају током године на основу 

расположивих радних дана по ревизору у оквиру Јединице за интерну ревизију.  

Годишњи план ће се ажурирати током године у случају значајнијих промјена у 

субјекту, у Јединици за интерну ревизију или као одговор на додатне захтјеве руководиоца 

субјекта. 

Свако ажурирање у годишњем плану одобрава Градоначелник Града. 

 

II АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СТРАТЕШКИХ 
ЦИЉЕВА ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 
Током 2018.године, Jединица за интерну ревизију планира да спроведе сљедеће 

ангажмане и активности који су у вези са остваривањем стратешких циљева: 

Број Стратешки циљ 
Активности 

за остваривање циља 
Појединачни ангажмани 

1. 

Утврдити да ли су 
проведене препоруке по 
извјештајима интерне 
ревизије. 

Праћење спровођења препорука по 
извршеним ревизијама у 2017. 
години. 

Накнадне ревизије 
тј.праћење спровођења 
препорука по извршеним 
ревизијама у 2017. године у 
Градској управи и 
буџетским корисницима. 

2. 
Припрема годишњег и 
полугодишњег извјештаја о 
интерној ревизији. 

Попуњавање Образаца- Извјештај о 
интерној ревизији за 2017. годину. 
 

Извјештај о раду интерне 
ревизије  за 2017. годину 

3. 

Утврдити адекватност и 
ефикасност управљања и 
располагања некретнинама, 
тј. кориштења и давања у 
закуп пословних објеката и 
простора ЈУ Културни 
центар „Бански двор“     
Бања Лука. 

Процјена адекватности и 
ефикасности система интерних 
контрола приликом управљања и 
располагања пословним објектима и 
просторима. Потпуност и ажурност 
евиденција о кориштењу и давању у 
закуп  пословних објеката и 
простора. Праћење и евиденција 
наплате истих. 

Управљање имовином 
Града - кориштење и 
давање у закуп пословних 
објеката и  простора          
ЈУ Културни  центар 
„Бански двор“ Бања Лука. 
 

4. 

Утврдити да ли се јавна 
буџетска средства троше за 
одређене намјене и у 
оквиру законских и 
подзаконских овлаштења 
код планирања, додјеле и 
извјештавања додијељених 
грантова организац.и 
удруж. из области спорта. 

Интерни нормативни оквир. 
Процјена адекватности  и 
ефикасности система интерних 
контрола код додјеле грантова 
организацијама  и удружењима из 
области спорта. 
Управљање средствима кроз процес 
планирања, додјеле и извјештавања 
додјељених грантова у 2017. години. 

Управљање јавним 
буџетским средствима-
грантовима, финансирање 
организација и удружења 
из области спорта Града 
Бања Лука. 
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5. 

Утврдити да ли се јавна 
буџетска средства троше за 
одређене намјене и у 
оквиру законских и 
подзаконских овлаштења 
код планирања, додјеле и 
извјештавања додијељених 
подстицајних средстава за 
развој пољопривреде и 
реализација пројеката у 
области пољопривреде. 

Интерни нормативни оквир. 
Процјена адекватности и 
ефикасности система интерних 
контрола код додјеле подстицајних 
средстава за развој пољопривреде и 
реализација пројеката у области 
пољопривреде. Управљање 
средствима кроз процес планирања, 
додјеле и извјештавања 
додијељених подстицајних 
средстава за развој пољопривреде и 
реализација пројеката у области 
пољопривреде.. 
 

Управљање јавним 
буџетским средствима-
субвенцијама, подстицајна 
средства за развој 
пољопривреде и 
реализација пројеката у 
области пољопривреде у   
Центару за развој 
пољопривреде и села              
Бања Лука. 

6. 

Утврдити да ли се моторна 
возила користе у складу са 
законским прописима и 
интерним актима. 
 

Процес употребе моторних возила. Управљање јавним 
буџетским средствима-
употреба моторних возила 
у Градској управи Града 
Бања Лука. 
 

7. 

Утврдити правилности 
приликом обрачуна, 
књижења и наплате 
властитих прихода, као и 
извјештавање о истим у 
Туристичкој организацији 
Града Бања Лука. 
 

Интерни нормативни оквир. 
Механизми за прикупљање 
властитих прихода, начин праћења 
наплате и извјештавање о истим. 
Потуност и ажурност евиденција. 
 

Управљање јавним 
приходима - властити 
приходи Туристичке 
организације Града Бања 
Лука. 

8. 

Утврдити потпуност и 
ажурност евиденција 
пореских обвезника пореза 
на непокретности, 
евиденције наплате  и 
извјештавање о истим. 

Интерни нормативни оквир. 

Потпуност и ажурност евиденције 

пореских обвезника. Евиденција 

наплате и сарадња са Пореском 

управом РС. Праћење наплате. 

Анализа ефеката праћења наплате 

пореза на непокретности. 

Управљање јавним 
приходима - евиденција, 
наплата и праћење наплате 
пореза на непокретности у 
2017.години.  

9. 

Процјена ризика, и на 

основу истих 

идентификовање  главних 

циљева интерне ревизије у 

Градској управи Града 

Бања за период                  

2019-2021. године 

Израда Стратешког плана  интерне 

ревизије за период                                        

2019-2021. године 

Стратешки план интерне 
ревизије за период                   
2019-2021. године 
Јединица за интерну 
ревизију 
 

10. 

Планирање појединачних  

активности  интерне 

ревизије у 2019. години, на 

основу Стратешко  плана 

Израда Годишњег 

плана активности 

интерне ревизије за 

2019. годину 

Стратешки план интерне 
ревизије за период 2019-
2021. године 
Јединица за интерну 
ревизију 
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III РЕВИЗОРСКИ АНГАЖМАНИ 

3.1. Ревизорски ангажмани који су пренесени из претходне године 

Из Годишњег плана рада Одсјека за интерну ревизију Града Бања Лука за                      

2017. годину није остала ниједна активност која није одрађена сходно Годишњем плану 

рада Одсјека за интерну ревизију Града Бања Лука за 2017. годину, односно Измјенама и 

допунама Годишњег плана рада Одсјека за интерну ревизију Града Бања Лука за                   

2017. годину. 

3.2. Врсте ревизорских ангажмана у текућој години 

У 2018. години планирани су ревизорски ангажмани разумног увјеравања за процесе 
који су процјеном ризика оцијењени са високим и средњим ризиком. 
У сљедећој табели приказане су информације о врсти ревизорских ангажмана, и то:                  
назив планираних ревизија и индекс ризика из обављене процјене ризика, структура у којој 
ће ревизија битии звршена, сврха ревизије, обим и временски период ангажмана: 
 
Индекс1

ризика 
Назив 

ревизије 
Структура/ 

процес2 
Циљ ревизије Обим ревизије Период 

75 ИРВ01-18 

 

Управљање 
имовином Града-
кориштење и давање 
у закуп пословних 
објеката и простора  
ЈУ Културни центар 
„Бански двор" Бања 
Лука 

Утврдити 
адекватност и 
ефикасност 
управљања и 
располагања 
некретнинама 
тј.кориштења и 
давања у закуп 
пословних објеката 
и простора              
ЈУ Културни центар 
„Бански двор“     
Бања Лука. 
 

 

Процјена адекватности 
и ефикасности система 
интерних контрола 
приликом управљања и 
располагања 
пословним објектима и 
просторима. Потпуност 
и ажурност евиденција 
о кориштењу и давању 
у закуп  пословних 
објеката и простора. 
Праћење и евиденција 
наплате истих. 
 

Дио 
мјесеца: 
фебруар, 

март 
 

105 ИРВ02-18 

 

Управљање јавним 
буџетским 
средствима - 
грантовима, 
финансирање 
организација и 
удружења из области 
спорта 

Утврдитида ли се 
јавна буџетска 
средства троше  за 
одређене намјене и 
у оквиру законских 
и подзаконских 
овлаштења код 
планирања, додјеле 
и извјештавања 
додијељених 
грантова 
организацијама и 
удружењима из 
области спорта. 
 

 

Интерни нормативни 
оквир. Процјена 
адекватности и 
ефикасности система 
интерних контрола код 
додјеле грантова 
организацијама и 
удружењима  из 
области спорта. 
Управљање средствима 
кроз процес планирања, 
додјеле и извјештавања 
додјељених грантова у 
2017. години. 
 

Дио 
мјесеца: 

март, 
април 

 

                                                           

1Податак преузети из Прилога 5 – Процјена  стратешког ризика на нивоу процеса. 
2Податке за „Назив ревизије“, „Структура/процес“ и „Период“ преузети из Прилога 8 – Годишњи план 
ревизије. 
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105 ИРВ03-18 

 

Управљање јавним 
буџетским 
средствима - 
субвенцијама, 
подстицајна средства 
за  развој 
пољопривреде и 
реализација пројеката 
у области 
пољопривреде 

Утврдитида ли се 
јавна буџетска 
средства троше  за 
одређене намјене и 
у оквиру законских 
и подзаконских 
овлаштења код 
планирања, додјеле 
и извјештавања 
додијељених 
средстава за  развој 
пољопривреде и 
реализација 
пројеката у области 
пољопривреде. 

Интерни нормативни 
оквир. Процјена 
адекватности и 
ефикасности система 
интерних контрола код 
додјеле подстицајних 
средстава за развој 
пољопривреде и 
реализација пројеката у 
области пољопривреде. 
Управљање средствима 
кроз процес планирања, 
додјеле и извјештавања 
додјељених средстава 
за развој пољопривреде 
и реализација пројеката 
у области 
пољопривреде у 2017. 
години. 
 

Дио 
мјесеца: 
април, 

мај 
 

100 ИРВ04-18 Управљање јавним 
буџетским 
средствима-употреба 
моторних возила 

Утврдити да ли се 
моторна возила 
користе у складу са 
законским 
прописима и 
интерним актима. 
 

Примјена Правилника 
о кориштењу и 
одржавању моторних 
возиола Градске управе 
Града БањаЛука, 
Правилника о обрасцу, 
садржају и начину 
попуњавања путног 
налога. 

Дио 
мјесеца: 
мај, јун 

 

106 ИРВ05-18 

 

Управљање јавним 
приходима - властити 
приходи Туристичке 
организације Града 
Бања Лука 

Утврдити 
правилности 
приликом обрачуна, 
књижења и наплате 
властитих прихода, 
као и извјештавање 
о истим у 
Туристичкој 
организацији Града 
Бања Лука. 

Интерни нормативни 
оквир. Механизми за 
прикупљање властитих 
прихода, начин 
праћења наплате и 
извјештавање о истим. 
Потуност и ажурност 
евиденција. 
 

Дио 
мјесеца: 
август, 

септембар 

 

106 ИРВ06-18 

 

Управљање јавним 
приходима - 
евиденција, наплата и 
праћење наплате 
пореза на 
непокретности 
 

Утврдити потпуност 
и ажурност 
евиденција 
пореских обвезника 
пореза на 
непокретности, 
евиденције наплате  
и извјештавање о 
истим. 

Интерни нормативни 
оквир. Потпуност и 
ажурност евиденције 
пореских обвезника. 
Евиденција наплате и 
сарадња са Пореском 
управом РС. Праћење 
наплате. Анализа 
ефеката праћења 
наплате пореза на 
непокретности. 

Дио 
мјесеца: 
октобар, 
новембар 

 

 

3.3. Остале активности Јединице за интерну ревизију 

Јединица за интерну ревизију ће у току године поред планираних активности 

спроводити и остале активности, као што су: праћење спровођења препорука по извршеним 

ревизијама, ажурирање стратешког плана и израда годишњег плана рада интерне ревизије 

за наредну годину, могуће обављање ревизија по захтјеву Градоначелника (ad-hoc 
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ревизија), сарадња са екстерном ревизијом (ГСРЈС РС), стручно усавршавање, 

администрација, извјештавање и слично. 

 
IV УСАГЛАШЕНОСТ ПЛАНИРАНИХ РЕВИЗИЈА СА  
СТРАТЕШКИМ ПЛАНОМ 
 
Планирани ревизорски ангажмани у стратешком и годишњем плану Јединице за 

интерну ревизију су како слиједи: 

Бро
ј 

Назив ревизије 
Индекс 
ризика 

Приоритет 
Планирано 

током године 
1 2 3 4 5 

1. Управљање имовином Града 
-кориштење и давање у закуп пословних 
објеката и простора ЈУ Културни центар 
„Бански двор" Бања Лука 

75 средњи 
X 

2. Управљање јавним буџетским 
средствима- грантовима, финансирање 
организација и удружења из области спорта 
Града Бања Лука  

105 високи 
X 

3. Управљање јавним буџетским средствима 
- субвенцијама, подстицајна средства за  
развој пољопривреде и реализација пројеката 
у области пољопривреде у  
Центару за развој пољопривреде и села    
Бања Лука. 

105 високи 
X 

4. Управљање јавним буџетским средствима 
-употреба моторних возила Градске управе 
Града Бања Лука  

100 високи 
X 

5. Управљање јавним приходима 
- властити приходи Туристичке организације 
Града Бања Лука 

106 високи 
X 

6. Управљање јавним приходима 
-евиденција, наплата и праћење наплате 
пореза на непокретности Града Бања Лука 

106 високи 
X 

7. Ревизије по налогу Градоначелника   X 

 

Ревизорски ангажмани планирани током 2018. године одговарају одобреној 

ревизорској стратегији.  

 

V ПРОЦЈЕНА ПОТРЕБА ЗА РЕВИЗИЈОМ И ПЛАНИРАЊЕ 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕВИЗИЈА 

5.1. Расположиво ефективно радно вријеме 

Расположиво ефективно радно вријеме се обрачунава по ревизору у Јединици за 

интерну ревизију у складу са ревизорском стратегијом, како слиједи: 
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Ревизори 
Укупно 
радних 

дана 

Годишњи 
одмор 

Боло
вање 

Ефективн
о радно 
вријеме 

Извршење 
ревизорских 
ангажмана – 

стратешко/годи
шње планирање 

Обуке 
Контроле 
квалитета 

Укупна 
админи 

страција 

Руководилац 
Јединице ИР 250 24 0 226 170 15 10 31 

Интерни 
ревизор 

250 25 0 225 169 15 10 31 

УКУПНО: 500 49 0 451 339 30 20 62 

 
 

5.2. Временски распоред и распоред ресурса за ревизорске ангажмане 

 Временски распоред и распоред ресурса за ревизорске ангажмане Града Бања Лука 
дат је у сљедећој табели:  

  

Мјесец 
Ревизорски  
ангажман 

Приоритет 
јединице која 
се ревидира 

Радни 
дани по 

ревизору 

Вођа 
ревизрског 

тима 

Чланови 
ревизрског 

тима 

Фебруар/ 
март 

Управљање имовином Града 
-кориштење и давање у закуп 
пословних објеката и простора          
ЈУ Културни центар „Бански двор" 
Бања Лука 

средњи 

25 

- Интерни 
ревизор 

Март/април Управљање јавним буџетским 
средствима-грантовима, 
финансирање организација и 
удружења из области спорта               
Града Бања Лука 

високи 

35 

Руководилац 
Јединице ИР 

Интерни 
ревизор 

Април/мај Управљање јавним буџетским 
средствима-субвенцијама, 
подстицајна средства за  развој 
пољопривреде и реализација 
пројеката у области пољопривреде у 
Центару за развој пољопривреде и 
села Бања Лука  

високи 

35 

Руководилац 
Јединице ИР 

Интерни 
ревизор 

Мај/јун Управљање јавним буџетским 
средствима-употреба моторних 
возила Града Бања Лука 

високи 
35 

- Руководилац 
Јединице ИР 

Август/ 
септембар 

Управљање јавним приходима 
- властити приходи Туристичке 
организације Града Бања Лука 

високи 
35 

Руководилац 
Јединице ИР 

Интерни 
ревизор 

Октобар 
/новембар 

Управљање јавним приходима 
-евиденција, наплата и праћење 
наплате пореза на непокретности 
Града Бања Лука 

високи 

35 

Руководилац 
Јединице ИР 

Интерни 
ревизор 

Укупан број планираних дана 200   
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VI ЗАКЉУЧАК 

У Стратешком плану  предвиђено је да се високоризична подручја планирају за 
ревизију сваке године, сваке друге године ревизије процеса које су оцијењене средњим 
ризиком  и сваке треће године ће се вршити ревизија процеса који су оцијењени ниским 
ризиком. 
 

 

                 Припремио:                                                                                 Одобрио: 
Шеф Одсјека за интерну ревизију                                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК   
 ____________________________                                                       ____________________ 
Сандра Станић, дипл.економиста                                                          Мр Игор Радојичић 
 
 
 
Број: 12-Г-5005/17 
Датум: 29.12.2017. године        
 


