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          І УВОД 
 

Сврха овог стратешког плана је да представи главне циљеве Јединице за интерну 
ревизију у Граду Бањој Луци за период 2018 – 2020. године. 

Јединица за интерну ревизију Града Бања Лука је успостављенa на основу Закона о 
систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 91/16) и Правилника о унутрашњој организацији послова и 
систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Бања Лука („Службени гласник 
Града Бања Лука“, број: 36/16, 1/17, 3А/17, 7/17, 17/17, 19/17, 31/17, 33/17 и 38/17). 

Главна функција Јединице за интерну ревизију јесте да врши интерну ревизију 
организационих дијелова, програма, активности и процеса у Градској управи Града Бања 
Лука, укључујући и њене ниже буџетске/потрошачке јединице, које немају обавезу да 
успоставе своју властиту јединицу за интерну ревизију. 

 
Стратешки план се припрема на основу сљедећих прописа: 
 

- Стратегије развоја Града Бања Лука у периоду 2007 – 2015. година, којој се 
Одлуком Скупштине Града Бања Лука број: 07-013-539/15 („Службени гласник 
Града Бања Лука, број: 28/15), продужава плански период важења за период од 
наредне четири године, односно закључно са 31.12.2019. године, 

- Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), 
- Закона о службеницима и намјештеницим у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број: 97/16), 
- Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике 

Српске („Службени гласник РС“, број: 91/16),  
- Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник РС“, број: 

121/12, 52/14, 103/15), 
- Упутство за рад интерних ревизора у јавном сектору Републике Српске 

(„Службени гласник РС“, број: 84/17), 
- Међународних стандарда за професионалну праксу интерне ревизије, издати од 

стране Међународног института интерних ревизора (IIA-Institute of  Internal  
Auditors), 

- Буџета Града Бања Лука за 2017. и 2018. годину. 
 

           Стратешки план интерне ревизије се заснива на циљевима, плановима и 
приоритетима Градске управе Града Бања Лука, утврђеним према методологији за 
стратешко планирање из Упутства за рад интерних ревизора у јавном сектору Републике 
Српске и резултатима анализе ризика коју је извршила Јединица за интерну ревизију. 
Интерна ревизија ће се у стратешком периоду од 2018. до 2020. године усмјерити на 
процесе који су од општег интереса за Град Бања Луку у дијелу  усклађеност пословања са 
законским и подзаконским прописима и оцјену функционисања  интерних контролних 
поступака у свим организационим дијеловима Градске управе Града Бања Лука као и  
буџетским корисницима Града Бања Лука (Прилог 2-Разумијевање ревизорског окружења 
и Прилог 3-Листа процеса и подпроцеса и организационих дијелова), процјену 
прелиминарне материјалности, узимајући за кључну компоненту буџетска средства и 
издатке који имају значајан утицај на развој Града Бања Лука. 
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Стратешки план ће се ажурирати на годишњем нивоу у складу с промјенама у 
приоритетима субјекта и на основу резултата извршене анализе ризика. Процјена потреба 
за ревизорским ресурсима биће дата у годишњем плану ревизије.  
 

У складу са Стратешким планом, Јединица за интерну ревизију ће дефинисати свој  
годишњи план, који ће обухватати предмет, обим, циљеве, распоред и потребне ресурсе за 
сваки од ревизорских ангажмана (појединачних ревизија). 

 
Руководилац Јединице за интерну ревизију одговоран је за израду стратешког и 

годишњег плана, које одобрава  Градоначелник Града Бања Лука. 
 

ІІ ПРАВНИ ОКВИР 
 

Активност Јединице за интерну ревизију у Градској управи Града Бања Лука 
заснива се на одредбама Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске, Упутства за рад интерних ревизора у јавном сектору 
Републике Српске, Кодекса професионалне етике за интерне ревизоре и другим 
прописима припремљеним од стране Централне јединице за хармонизацију Републике 
Српске, у складу са међународно прихваћеним стандардима интерне ревизије. 
 

ІІІ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
 

Од 2018. до 2020. године, Јединица за интерну ревизију Града Бања Лука има 
сљедеће циљеве: 

1. Унаприједити активности субјекта путем: 
 Идентификације и процјене ризика, 
 Пружања независне и објективне процјене адекватности и ефикасности 

система  финансијског управљања и контроле, 
 Консултација и давања препорука. 

2. Обезбиједити неопходна стручна знања и вјештине интерних ревизора кроз 
додатне обуке и повећати број ревизора, да би се омогућило испуњавање 
стратешких циљева ревизије. 

 
ІV СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 

 
Специфични циљеви Јединице за интерну ревизију за период 2018–2020. године  

биће усмјерени према:  
 

1. посматрању, процијени и помагању у правилном финкционисању система 
интерних контрола финансијског управљања у Градској управи Града Бања 
Лука, 

2. подизању значаја интерне ревизије у субјекту, 
3. осигурању независне и објективне функције интерне ревизије, 
4. осигурању квалитета ревизорског рада и ревизорских извјештаја, 
5. обезбјеђивању потребних ресурса за активност интерне ревизије,  
6. развоју знања и вјештина запослених у Јединици за интерну ревизију 

(континуирана едукација). 
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 Да би се постигли посебни циљеви из Стратешког плана за период 2018–2020. 
године, годишњи планови ће бити припремљени на начин да садрже задатке сваког 
ревизорског ангажмана, одговорне особе и рокове за извршавање планираних задатака. 
 

V  ПРЕДМЕТ АКТИВНОСТИ 

 На основу постигнутог разумијевања окружења и идентификације главних процеса 
који су кључни за постизање стратешких циљева Града Бања Лука, интерна ревизија ће у 
периоду 2018 – 2020. године, имати сљедећи стратешки приступ ревизији: 
 

1. сваке године ће се вршити ревизија  процеса који су оцјењени високим 
ризиком, 

2. сваке друге године ће се вршити ревизија процеса који су  оцјењени средњим 
ризиком, 

3. сваке треће године ће се вршити ревизија процеса који су  оцјењени ниским 
ризиком. 
 

 Листа планираних ревизија из горе наведеног приступа ревизији, као и план 
осталих ревизорских активности,  зависиће од расположивих ревизорских ресурса.  
 
 У складу са резултатима извршених активности стратешког планирања, утврђени 
су сљедећи стратешки приоритети: 
 

1. успостављање функционално независне Јединице за  интерну ревизију,   
2. развој система интерних контрола у свим организационим дијеловима Градске 

управе Града Бања Лука који су оцјењени високим ризиком, 
3. усклађеност активности у новоуспостављеним структурама са односним   

прописима. 
 

 Стратешки план ће бити ажуриран на годишњем нивоу, у складу са могућим 
измјенама циљева и приоритета Градске управе Града Бања Лука. 
 

VI  ПРИЛОЗИ 
 

           - Прилог 2 - Разумјевање ревизорског окружења, 
           - Прилог 3 - Листа процеса и подпроцеса и организационих дијелова, 
           - Прилог 4 - Процјена ризика на нивоу организационих дијелова, 
           - Прилог 5 – Процјена ризика на нивоу процеса, 
           - Прилог 6 - Утврђивање броја ревизорских дана у години, 
           - Прилог 7 - Обрачун времена за ревизорске активности. 
 
 
                   Припремио:                                                                              Одобрио: 
    Шеф Одсјека за интерну ревизију                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК   
     ____________________________                                              ____________________ 
    Сандра Станић, дипл.економиста                                                 Мр Игор Радојичић                                                                                                                   

 
 
Број: 12-Г-5003/2017                            
У Бањој Луци: 29.12.2017. године    


