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УВОД У ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛУ 

 

 

Шта је контрола? 

Контрола може значити проверу, инспекцију, регулисање (пропис) ... 
 

Дефиниција контроле  коју користи Институт интерних ревизора: 

„Контрола је свака активност коју руководство, одбори и други чиниоци предузимају са 

циљем да побољшају управљање ризицима и увећају вероватноћу остваривања циљева. 

Руководство планира, организује и налаже извођење довољног броја активности које ће у 

разумној мери обезбедити уверавање да ће се циљеви испунити“.  

 

Циљ контроле јесте да обезбеди добро управљање и економичну контролу јавних средстава, 

пружајући пореским обвезницима „вредност“ за новац.  

 

Контрола обухвата све системе и процедуре интерне контроле у јавним институцијама, и око 

њих, и помаже у пружању разумне уверености да се јавна средства троше на одговарајући 

начин, те да се кроз њих стварa вредност. 

 

Као део укупне реформе јавне управе, Влада РС се обавезала да спроведе низ реформских мера 

које су усмерене на унапређење одговорности руководилаца и запослених у јавном сектору, 

управљањем јавним средствима у складу са принципима интерне финансијске контроле, а 

ради остваривања стратешких циљева јавног сектора. 

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији има 

за циљ да имплементира финансијско управљање и контролу и интерну ревизију у свеукупни 

систем управљања у јавном сектору, ради обезбеђивања вредности за новац грађанима 

Републике Србије на ефективан, ефикасан и економичан начин, преношењем циљева 

националне политике у циљеве институција јавног сектора, што ће омогућити ефикасну 

процену ризика у односу на дефинисане циљеве и успостављање одговарајућих контрола. 

Стратегија има за циљ да угради стандардну праксу финансијског управљања и контроле у 

редовне процесе руковођења и функцију интерне ревизије као алат руководиоцима за добро 

управљање. На овај начин се подржавају планови дефинисани у оквиру реформе јавне управе 

за побољшање контролног окружења и пружање помоћи корисницима јавних средстава у 

процени ризика, што омогућава да  руковођење у јавном сектору буде засновано на 

делотворним контролним механизмима којима се ублажава ризик и побољшава економичност, 

ефикасност, ефективност и транспарентност у коришћењу јавних средстава, без обзира на 

изворе финансирања. 

Стратегија треба да  допринесе испуњавању конкретних захтева који прате приступање 

Републике Србије Европској унији, датих у оквиру Преговарачког поглавља 32 – Финансијски 

надзор. Истовремено, циљ Стратегије је да обезбеди економичну, ефикасну и ефективну 

употребу јавних средстава, као и пружање квалитетнијих услуга јавне управе крајњим 

корисницима. 
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Поглавље 32.  Финансијски надзор 

Поглавље 32. за вођење преговора о придруживању Србије Европској Унији  је отворено 14. 

децембра 2015. године и обухвата четири области- политике: 

- интерну финансијску контролу у јавном сектору; 

- екстерну ревизију; 

- заштиту финансијских интереса Европске Уније и 

- заштиту евра од фалсификовања. 

Интерна финансијска контрола  у јавном сектору (PIFC) 

P-Public Sector – јавни сектор; 

I-Internal to the organisation  – интерна за организацију; 

F-Financial systems mainly but not exclusively– углавном, али не искључиво финансијски 

системи; 

C-Control based on internationally accepted and recognised standards                                  –

контрола заснована на међународно прихваћеним и признатим стандардима.  

 

 Интерна финансијска контрола у јавном сектору обухвата све мере којима се контролишу 

државни приходи, расходи, средства и обавезе и представља интерну контролу у ширем 

смислу. 

 Интерна финансијскa контрола у јавном сектору oбухвата: 

-финансијско управљање и контролу ; 

-интерну ревизију; 

-хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије  

коју обавља Министарство финансија РС - Централна јединица за хармонизацију. 

 

Финансијско управљање и контрола   

«Финансијско управљање и контрола је  систем политика, процедура и активности које 

успоставља, одржава и редовно ажурира руководилац корисника јавних средстава а којима се 

управљајући ризицима обезбеђује уверавање у разумној мери   да ће се циљеви корисника 

јавних    средстава остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин, кроз: 

1)пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима; 

2)потпуност, реалност и интегритет финансијских и  пословних извештаја; 

3) добро финансијско управљање и заштиту средстава и података (информација). « 

Систем за финансијско управљање и контроле успоставља се у свим организационим 

јединицама јавног сектора и на свим нивоима унутар организације без обзира на њену 

величину и број запослених, а спроводе га руководиоци и сви запослени.  

Карактеристике система за финансијско управљање и  контролу: 

 финансијско управљање и контрола утиче на све аспекте организације у јавном сектору,  

све запослене, процесе, активности, програме и пројекте у организацији; 

 представља основни елемент који се провлачи кроз целу организацију, а не део који је 

придодат организацији; 

 подразумева квалитете доброг управљања; 

 зависи од запослених и биће успешан, односно неуспешан, у зависности од пажње коју 

му посвећују запослени; 

 ефективан је само уколико сви запослени и окружење раде заједно; 

 у разумној мери пружа уверавање везано за вероватноћу да организације у јавном 

сектору остварују циљеве; 

 организацијама у јавном сектору помаже у остваривању својих мисија. 
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Правни оквир за функционисање система финансијског управљања и контроле у 

Републици Србији. 

 

Правни оквир за уређење интерне контроле јавног сектора чине законска и професионална 

регулатива и добра пракса развијених земаља 

Законску регулативу интерне контроле јавног сектора чине закони и подзаконска акта: 

• Закон о буџетском систему; 

• Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање       

   функционисање и извештавање о  систему финансијског управљања и    

   контроле у јавном сектору; 

• Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији. 

 

Закон о буџетском систему 

 

Област финансијског управљања и контроле  у јавном сектору РС уређена је чланом 81. Закона 

о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 

93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,  142/2014, 68/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 

31/2019,72/2019, 149/2020 и 118/2021). 

 

Закон о буџетском систему је основни правни акт који регулише област интерне финансијске 

контроле и интерне ревизије у јавном сектору.  

 

Финансијско управљање и контрола организује се као систем процедура и 

одговорности свих запослених у Дому здравља. 

➢ Систем финансијског управљања и контроле односи се на све руководиоце и 

запослене, а обухвата све организационе јединице, п роцесе, активности, програме 

и пројекте у оквиру корисника јавних средстава – Дома здравља. 

Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање 

функционисање и извештавање о  систему финансијског управљања и контроле у јавном 

сектору (“Сл. Гласник РС “ бр. 89/2019). Правилником се прописују заједнички критеријуми 

и стандарди за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског 

управљања и контроле код корисника јавних средстава. 

 

Одговорност руководиоца корисника јавних средстава  

 

Зa успoстaвљaњe, oдржaвaњe и редовно ажурирање систeмa финaнсиjскoг упрaвљaњa и 

контроле, као и за извештавање о адекватности система финансијског управљања и контроле, 

oдгoвoрaн je рукoвoдилaц кoрисникa jaвних срeдстaвa – директор Дома здравља 

 

Рукoвoдилац кoрисникa jaвних срeдстaвa oдгoвoрaн je и зa: 

1) oдрeђивaњe циљeвa кoрисникa jaвних срeдстaвa кojим рукoвoди, рaзрaду и спрoвoђeњe 

стрaтeшких плaнoвa, aкциoних плaнoвa и прoгрaмa зa oствaрeњe циљeвa; 

2) упрaвљaњe ризицимa кojи прeтe oствaрeњу циљeвa кoрисникa jaвних срeдстaвa, увoђeњeм 

oдгoвaрajућих кoнтрoлних активности у склaду сa мeђунaрoдним стaндaрдимa интeрнe 

кoнтрoлe; 

3) плaнирaњe, упрaвљaњe и рaчунoвoдствo jaвних срeдстaвa; 

4) придржaвaњe принципa зaкoнитoсти, прaвилнoсти и доброг финaнсиjскoг упрaвљaњa 

jaвним срeдствимa; 

5) eфeктивнo упрaвљaњe запосленима и oдржaвaњe нeoпхoднoг нивoa њихoвe стручнoсти; 
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6) чувaњe и зaштиту срeдстaвa и инфoрмaциja oд губитaкa, крaђe, нeoвлaшћeнoг кoришћeњa и 

пoгрeшнe упoтрeбe; 

7) успoстaвљaњe oдгoвaрajућe oргaнизaциoнe структурe зa eфeктивнo oствaривaњe циљeвa и 

упрaвљaњe ризицимa; 

8) обезбеђивање услoвa зa зaкoнитo и eтичкo пoнaшaњe зaпoслeних кoд кoрисникa jaвних 

срeдстaвa; 

9) рaздвajaњe oдгoвoрнoсти зa дoнoшeњe, извршaвaњe и кoнтрoлу oдлукa; 

10) увoђeњe интeрних прaвилa зa финaнсиjскo упрaвљaњe и кoнтрoлу, путeм унутрашњих 

aкaтa; 

11) пoтпунo, испрaвнo, тaчнo и блaгoврeмeнo eвидeнтирaњe свих пословних промена; 

12) прaћeњe, aжурирaњe и прeдузимaњe мeрa зa пoбoљшaњe систeмa финaнсиjскoг упрaвљaња 

и кoнтрoле, у склaду сa прeпoрукaмa интeрнe рeвизиje и oстaлим прoцeнaмa; 

13) дoкумeнтoвaњe свих пословних промена и пoслoвa и oбeзбeђeњe рeвизoрскoг трaгa унутaр 

кoрисникa jaвних срeдстaвa; 

14) извeштaвaњe o стaњу систeмa зa финaнсиjскo упрaвљaњe и кoнтрoлу. 

 

Пренос овлашћења и одговорности 

 

Пojeдинe oдгoвoрнoсти  рукoвoдилaц кoрисникa jaвних срeдстaвa мoжe, путем доделе 

овлашћења писаним путем, прeнeти нa другa лицa у oквиру кoрисникa jaвних срeдстaвa кojим 

рукoвoди, aкo зaкoнoм или другим прoписoм ниje другачиje oдрeђeнo. 

Прeносом овлашћења и oдгoвoрнoсти нe искључуje сe oдгoвoрнoст рукoвoдиoцa кoрисникa 

jaвних срeдстaвa. 

 

Одговорност руководиоца унутрашњих организационих јединица 

 

Рукoвoдиoци унутрaшњих oргaнизaциoних jeдиницa  кoрисникa jaвних срeдстaвa 

oдгoвoрни су рукoвoдиoцу кoрисникa jaвних срeдстaвa зa активности успoстaвљaња, 

oдржaвaња и унaпрeђeња финaнсиjскoг упрaвљaњa и контроле, као и за извештавање о 

систему финансијског управљања и контроле у делокругу рада oргaнизaциoне jeдинице 

кojом рукoвoдe у оквиру овлашћења и одговорности која су им додељене. 

 

 

Управљачка одговорност 

 

Управљачка одговорност је концепт на основу ког су руководиоци на свим нивоима одговорни 

за одлуке и поступке предузете у правцу остваривања циљева корисника јавних средстава. 

Управљачка одговорност представља основ за успостављање и развој система финансијског 

управљања и контроле. 

Управљачка одговорност обухвата одговорност за добро финансијско управљање на свим 

нивоима корисника јавних средстава, односно, одговарајућу организацију, процедуре и 

извештавање о резултатима. 

 

Управљачка одговорност је заснована на три међусобно повезана елемента: надлежност, 

овлашћење и одговорност. 

Надлежност, у смислу овог правилника, представља право и дужност доношења одлука које 

се односе на управљање делегираним ресурсима (људским, буџетским) да би се остварили 

циљеви корисника јавних средстава. 
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Овлашћењем се преноси обавеза извршења додељених задужења, која се додељују на основу 

надлежности даваоца ( право на поступање). 

Одговорност је обавеза да се даваоцу овлашћења одговара за испуњавање тих овлашћења 

(обавеза поступања). 

Одговорност обухвата и давање информација и образложења за спровођење одређених 

поступака, активности или одлука. 
 

 

Руководилац корисника јавних средстава дужан је да успостави хијерархијски систем преноса 

овлашћења и одговорности и одговарајућих линија извештавања, укључујући јасне циљеве и 

показатеље успешности, који ће обезбедити остваривање циљева корисника јавних средстава. 

 

Управљање неправилностима 

 

Управљање неправилностима је битан чинилац управљачке одговорности и један од кључних 

делова система финансијског управљања и контроле. 

Руководилац корисника јавних средстава дужан је да успостави систем за откривање, 

евидентирање и поступање по обавештењима о сумњама на неправилности унутар корисника 

јавних средстава, као и систем извештавања. 

Руководилац корисника јавних средстава дужан је да предузима мере за умањење ризика од 

неправилности 
 
 

 

АКТИВНОСТИ НА УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА ФИНАНИСИЈСКОГ    

УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА 
 

Успостављање система финансијског управљања и контроле неће се десити само по себи и 

одједном, овај процес треба посматрати као „пројекат “, на коме треба  континуирано радити 

и који  треба стално анализирати и унапређивати. У свакој организацији већ постоји много 

добрих примера финансијског управљања и контроле, али они углавном нису систематизовани 

и организовани. Зато постоји потреба да се формализује и документује процес финансијског 

управљања и контроле и успостави као јединствен систем. 
 

Предложени модел садржи следеће активности на  успостављању система финансијског 

управљања и контроле код корисника јавних средстава: 

1.Организационо успостављање система: 

- именовати руководиоца одговорног за увођење и развој система финансијског 

управљања и контроле; 

- формирати радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и 

контроле код корисника јавних средстава. 

      2. Доношење плана успостављања система:  

- одредити визију, мисију и циљеве корисника јавних средстава, 

- самопроценити пет елемената финансијског управљања и контроле. 

- пописати пословне процесе који се спроводе код корисника јавних средстава, 

- описати пословне процесе, 

- саставити књигу (мапу) пословних процеса, 

- проценити ризике и рангирати их, успоставити контроле  (управљање ризицима); 

- саставити преглед успостављених контрола;  
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- анализирати постојеће и потребне контроле и донети одлуку о потребним претходним 

и  накнадним контролама;  

- донети акциони план за отклањање слабости интерних контрола; 

- пратити остварење плана; 

- извештавати о  систему финансијског управљања и контроле  

 

 

 

СПРОВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ 

 

 

Систем финансијског управљања и контроле спроводи се кроз пет међусобно повезаних 

елемената: 

1) контролно окружење 

2) управљање ризицима 

3) контролне активности 

4) информације и комуникацију 

5) праћење и процену система  

 

 

Компонента 1: Контролно окружење 

 

Контролно окружење одражава став и свест о интерној контроли у оквиру 

корисника јавних средстава. 

Кoнтрoлнo oкружeњe oбухвaтa следеће принципе: 

1) Посвећеност интегритету и етичким вредностима руководства и запослених; 

2) Вршење надзора над развојем и учинком интерне контроле од стране управљачке структуре; 

3) Успостављање структура и линија извештавања, као и система надлежности и одговорности 

у остваривању циљева од стране руководства; 

4) Посвећеност привлачењу, развоју и задржавању стручних појединаца, у складу са циљевима 

корисника јавних средстава; 

5) Одговорност запослених за реализацију својих задужења у погледу интерне контроле ради 

остваривања циљева корисника јавних средстава. 

 

 

Компонента 2   Процена и управљање ризицима 

 

Ризици су изазови које треба савладати како би  се постигао одговарајући циљ.  

 

Упрaвљaњe ризицимa oбухвaтa идeнтификoвaњe, прoцeну и кoнтрoлу нaд пoтeнциjaлним 

дoгaђajимa и ситуaциjaмa кoje мoгу утицати нa oствaрeњe циљeвa кoрисникa jaвних срeдстaвa, 

обезбеђујући рaзумнo увeрaвaњe дa ћe ти циљeви бити oствaрeни. 

Рaди вршeњa aктивнoсти из управљања ризицима  рукoвoдилaц кoрисникa jaвних срeдстaвa 

усвaja стрaтeгиjу упрaвљaњa ризикoм, кoja сe aжурирa свaкe три гoдинe, кao и у случajу кaдa 

сe кoнтрoлнo oкружeњe знaчajниje измeни. 

 

Управљање ризицима обухвата следеће принципе: 

1) Корисник јавних средстава утврђује циљеве на начин који је довољно јасан да би се 

омогућила идентификација и процена ризика који се односе на те циљеве; 

2) Анализу ризика у оквиру корисника јавних средстава као основ за одлучивање о начину 

управљања ризицима; 
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3) Процену ризика од могућности преваре; 

4) Идентификовање и анализу промена у оквиру корисника јавних средстава које би могле 

значајније утицати на систем интерне контроле. 

 

Компонента 3.  Контролне активности 

 

Контролне активности су писaнe пoлитикe и прoцeдурe и њихoва примeна, а успостављају се 

ради пружања рaзумнoг увeрaвaња дa су ризици који утичу на пoстизaњe циљeвa oгрaничeни 

нa прихвaтљив нивo. 

Контролне активности обухватају следеће принципе: 

1) Одабир и развој контролних активности за свођење ризика на прихватљив ниво; 

2) Одабир и развој општих контролних активности информационих технологија у пословним 

информационим системима да би се подстакло остваривање циљева; 

3) Спровођење контролних активности кроз политике у којима су дефинисана очекивања, као 

и кроз процедуре у којима се те политике реализују. 

Кoнтрoлне активности мoрajу бити oдгoвaрajућe, a трoшкoви зa њихoвo увoђeњe нe смejу 

прeвaзићи oчeкивaну кoрист oд њихoвoг увoђeњa. 

Кoнтрoлне активности кoje служe зa свoђeњe ризикa нa прихвaтљив нивo мoрajу бити 

aнaлизирaнe и aжурирaнe нajмaњe jeднoм гoдишњe. 

 

 

 

Компонента 4.  Информисање и комуникација 

 

Информације и кoмуникaциja oбухвaтajу следеће принципе: 

1) Прибављање, креирање и употребу релевантних и квалитетних информација како би се 

подстаклo функционисање интерне контроле; 

2) Интерну размену информација, укључујући циљеве и одговорности за интерну контролу, 

које су неопходне да би се подстакло функционисање интерне контроле; 

3) Комуникацију са екстерним странама о питањима која утичу на функционисање 

компоненти интерне контроле. 

 
 

 

 

Компонента 5.  Праћење и процена система 

 

Прaћeњe и прoцeнa систeмa oбухвaтa увoђeњe систeмa зa нaдглeдaњe, са циљем да се процени 

квалитет пословања током одређеног периода, и да се утврди да ли систем финaнсиjскoг 

упрaвљaњa и кoнтрoлe адекватно функционише. 

Прaћeњe и прoцeнa систeмa oбaвљa сe тeкућим увидoм од стране запослених, 

сaмoпрoцeњивaњeм које спроводе руководиоци и активностима интeрне рeвизиjе. 

Праћење и процена система обухвата следеће принципе: 

1) Одабир, развој и спровођење сталне оцене (редовне активности управљања и надзора током 

самог пословања) и/или посебне оцене (самооцењивање и интерна ревизија), како би се 

утврдило да ли су компоненте интерне контроле успостављене и да ли функционишу; 

2) Вршење оцене и благовремено извештавање о слабостима у систему интерних контрола 

лица која су задужена за предузимање корективних радњи, укључујући и више руководство, 

по потреби. 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СИСТЕМУ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА  И 

КОНРОЛЕ 
 

Члан 19. Правилникa о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање 

функционисање и извештавање о  систему финансијског управљања и контроле у јавном 

сектору (“Сл. Гласник РС “ бр.89/2019) предвиђа да руководилац корисника јавних средстава 

извештава министра финансија о адекватности и функционисању успостављеног система 

финансијског управљања и контроле до 31. марта текуће године за претходну годину 

подношењем одговора на упитник који припрема Централна јединица за хармонизацију 

Министарства финансија РС. 

Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле   

(ФУК)  код кoрисникa jaвних срeдстaвa сачињен је на основу упитника који је, израдила ЦЈХ.  

Образац годишњег извештаја о систему ФУК, који попуњавају корисници јавних средстава и 

достављају ЦЈХ, састоји се од општег дела и упитника за самооцењивање интерне контроле.  

Општи део садржи опште податке о кориснику јавних средстава и податке у вези са 

организационим успостављањем система ФУК.  

Упитник за самооцењивање интерне контроле обухвата сет питања која се односе на: 

функционисање контролног окружења, управљање ризицима, контролне активности, систем 

информација и комуникација у организацији и праћења и процена успостављеног система 

ФУК.  

Упитник даје процену тренутног стања система и представља основу за предузимање мера за 

његово побољшање. Питања су постављена за сваку од пет компоненти интерне контроле тако 

да сваки одговор са НЕ значи и слабост коју је потребно отклонити.   
 

 

РЕЧНИК ТЕРМИНА 
 

1) Aдeквaтни систeм финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe обезбеђујe, у рaзумнoj мeри, 

увeрeнoст дa пoстojи eфeктивнo упрaвљaњe ризицимa, тe дa ћe сe циљeви и зaдaци кoрисникa 

jaвних срeдстaвa oствaрити нa eфикaсaн и eкoнoмичaн нaчин; 

2) Дoбрo финaнсиjскo упрaвљaњe oднoси сe нa зaхтeв дa сe jaвнa срeдствa трoшe и њимa 

упрaвљa у склaду сa принципимa eкoнoмичнoсти, eфeктивнoсти и eфикaснoсти; 

4) Ризик прeдстaвљa вeрoвaтнoћу дa ћe сe дeсити oдрeђeни дoгaђaj кojи би мoгao имaти 

нeгaтивaн утицaj нa oствaривaњe циљeвa кoрисникa jaвних срeдстaвa. Ризик сe мeри крoз 

њeгoвe пoслeдицe и вeрoвaтнoћу дeшaвaњa; 

6) Рукoвoдилaц кoрисникa jaвних срeдстaвa je лицe кoje рукoвoди рaдoм, oднoснo 

пoслoвaњeм кoрисникa jaвних срeдстaвa; 

7) Упрaвљaчкa oдгoвoрнoст je oбaвeзa рукoвoдилaцa свих нивoa кoд кoрисникa jaвних 

срeдстaвa дa свe пoслoвe oбaвљajу зaкoнитo, пoштуjући  принципe eкoнoмичнoсти, 

eфeктивнoсти, eфикaснoсти и jaвнoсти, кao и дa зa свoje oдлукe, пoступкe и рeзултaтe 

oдгoвaрajу oнoмe кojи их je имeнoвao или им je прeнeo oдгoвoрнoст; 

9) Eкoнoмичнoст пoдрaзумeвa дa срeдствa кoja кoрисник jaвних срeдстaвa упoтрeбљaвa зa 

спрoвoђeњe свojих дeлaтнoсти буду блaгoврeмeнo дoступнa, у oдгoвaрajућим кoличинaмa, 

oдгoвaрajућeг квaлитeтa и пo нajпoвoљниjoj цeни; 

10)  Eфeктивнoст прeдстaвљa oднoс измeђу пoстигнутих рeзултaтa и прeдвиђeних циљeвa; 

11) Eфикaснoст знaчи пoстизaњe нajбoљeг oднoсa измeђу упoтрeбљeних срeдстaвa и 

пoстигнутих рeзултaтa; 

12) Неправилност представља свако кршење неке одредбе прописаних правила и уговора, 

које је последица поступка или пропуста лица запослених код корисника јавних средстава, 

уговарача, крајњих корисника и крајњих прималаца, а које као последицу има, или би могло 

имати негативан утицај на остваривање циљева корисника јавних средстава и/или неоправдане 

трошкове. 
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УПУТСТВО  
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ЗА ПИСАНЕ ПРОЦЕДУРE 

КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА  
 

 

 ПРАВНИ ОСНОВ 

 

- Члан 81. став 3. Закона о буџетском систему; 

- Члан 11. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и 

функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору; 

- Члан _. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 

Корисника јавних средстава  _____ 

 

 

ЦИЉ ПРОЦЕСА 

 

Циљ припреме писаних процедура је документовања свих трансакција и послова и 

обезбеђење ревизорског трага унутар корисника јавних средстава, како би се обезбедило 

одговорно финансијско управљање у складу са међународним стандардима интерне 

контроле: 

 

1. Мисија и визија корисника јавних средстава 

2. Етичке и организационе вредности 

3. Распоређивање и покретљивост особља  

4. Оцењивање и развој особља 

5. Објективни показатељи и перформансе 

6. Управљање ризицима процеса 

7. Оперативна структура 

8. Документовани процеси и процедуре 

9. Управљање надзором 

10. Континуитет пословања 

11. Управљање документацијом 

12. Информације и комуникација 

13. Рачуноводство и финансијско извештавање 

14. Оцена активности 

15. Процена система интерне контроле 

16. Способна интерна ревизија  

 

 

ОПИС ПРОЦЕСА 

 

Писане процедуре из делокруга рада организационих јединица Корисника јавних 

средстава  ___, ради уједначеног поступања свих организационих јединица и усaглашавања 

опште форме и садржаја писаних процедура, документовања свих трансакција и послова и 

обезбеђења ревизорског трага унутар корисника јавних средстава, припремају се применом 

следећих образаца: 
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Корисник јавних средстава _________ 
 

ЛИСТА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА 

 

Организациона 

јединице: 
 

Шифра организационе 

јединице: 
 

Руководилац 

организационе 

јединице: 

 

 

Редни 

број 
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 
 Припрема Контролише Одобрава 

Име и 

презиме 

   

Потпис    

Датум    
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ОБРАЗАЦ 1 „ЛИСТА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА“ попуњава се на следећи начин: 

 

1. У рубрику „Организациона јединица“ уноси се назив унутрашње јединице Корисника 

јавних средстава (сектора, посебне унутрашње јединице, унутрашње јединице изван 

састава сектора); 

2. У рубрику „Руководилац организационе јединице“ уноси се назив руководећег 

радног места (помоћник министра, начелник одељења, шеф одсека, руководилац групе 

итд...) 

3. У рубрику „Редни број“ уноси се бројчана ознака процеса у дотичној организационој 

јединици; 

4. У рубрику „Пословни процес” уноси се назив пословног процеса (нпр. Плате и друга 

примања, Службена путовања, Планирање и припрема буџета, Финансијско 

извештавање и рачуноводство, Набавке итд...) 

Пословни процес је низ активности повезаних ради остваривања пословних циљева. 

Овај поступак подразумева набрајање (списак) и опис свих процеса. У поступку дефинисања 

пословног процеса треба извршити сегментацију. Сегментација укључује комбинацију 

организационих јединица, административних функција, програмских активности и посебних 

система. Извори који могу бити од користи у припреми описа процеса су организационе схеме, 

буџет и финансијски планови, систематизација, финансијска овлашћења, прописи и 

приручници, као и управљачки информациони системи.  

Већина процеса има више активности, односно различите активности, се преплићу и 

подржавају једна другу. 

5. У рубрику “Активности у оквиру процеса” уноси се назив активности по 

хронолошком реду по коме се обављају у једној или више организационих јединица (нпр. у 

процесу обрачуна плата обављају се следеће активности:  

1. Прикупљање података потребних за обрачун плата;  

2. Обрачун промена у односу на претходни месец (прековремени рад, годишњи одмор, 

боловање...);  

3. Унос података у систем за обрачун плата;  

4. Обрачун плата за текући месец;  

5. Захтев Управи за трезор за исплату плата;  

6. Захтев за пренос средстава на рачуне запослених;  

7. Подела исплатних листића.) 
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МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ 
 

Назив корисника јавних средстава 

МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ 

Организациона 

јединица:  
 Шифра процеса:  

Шифра 

организационе 

јединице: 

 Верзија:  

Руководилац 

организационе 

јединице: 

 

 

Носилац пословног 

процеса (одговорно 

лице)  

 

 

 

Назив пословног процеса 

 

 

Циљ пословног процеса 

 

 

Основни ризици 

 

 

Подручје примене 

 

 

Кратак опис пословног процеса 

 

Улаз: 

 

Активности:  

 

Резултат:  

 

 

Везе са другим пословним процесима/процедурама 

 

 

 

Остала документација 

 

 

Ресурси за остваривање пословног процеса – одговорности и овлашћење 
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Шифре и називи процедура 

 

 

 

Закони и прописи  

 

 

Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока  

 
 

 

 Припрема Контролише Одобрава 

Име и 

презиме 

   

Потпис    

Датум    
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ОБРАЗАЦ 2. „Мапа пословних процеса - документација о процесу“ попуњава се на следећи 

начин: 

 

1. У рубрику ''Назив корисника јавних средстава'' уноси се назив корисника јавних 

средстава; 

2. У рубрику ''Организациона јединица'' уноси се назив уже унутрашње јединице 

(сектор, одељење, одсек, група итд...) које учествују у процесу; 

3. У рубрику ''Шифра процеса'' уноси се бројчана ознака – редни број пословног 

процеса по изради Шифарника на нивоу Корисника јавних средстава; 

4. У рубрику ''Шифра организационе јединице'' уноси се бројчана или словна 

ознака – шифра уже унутрашњих јединица по изради Шифарника на нивоу 

Корисника јавних средстава; 

5. У рубрику ''Верзија'' уноси се бројчана ознака верзије процедуре; 

6. У рубрику ''Руководилац организационе јединице'' уноси се назив руководиоца 

уже унутрашње јединице (помоћник министра, секретар, начелник одељења, шеф 

одсека, руководилац групе итд...) која учествују у пословном процесу; 

7. У рубрику „Носилац пословног процеса (одговорно лице)“ уноси се назив 

носиоца пословног процеса (помоћник министра, секретар, начелник одељења, шеф 

одсека, руководилац групе итд...) одговорног за реализацију процеса; 

8. У рубрици „Назив пословног процеса“ врши се идентификовање процеса - уноси 

се назив процеса (нпр. јавне набавке, наплата пореза, обрачун и исплата плата, 

планирање и припрема буџета, финансијско извештавање и рачуноводство, итд. ); 

9. У рубрици „Циљ пословног процеса“ врши се идентификовање циља који треба да 

се оствари као резултат спровођења процеса - уноси се опис планираног резултата. 

Циљеви треба да буду: конкретни, мерљиви, остварљиви и благовремени (нпр. циљ 

пословног процеса ''обрачун и исплата плата'' је ''правовремен и тачан обрачун и 

исплата плата запосленим''.) 

10. У рубрици „Основни ризици“ врши се идентификовање ризика који могу да утичу 

на остварење циља пословног процеса. Ризик је догађај који има нежељени или 

негативан исход. Мери се вероватноћом да ће се догађај остварити и утицајем, 

односно последицом коју ће имати на остварење циља (нпр. основни ризици 

пословног процеса ''обрачун и исплата плата '' могли би бити - кашњење у исплати 

плата, мање или више исплаћена плата, неовлашћен приступ информацијама и 

неовлашћене исплате). 

11. У рубрици ''Подручје примене“ дефинишу се места примене процедуре и 

евентуална ограничења (нпр. рачуноводство, финансије, набавке, одељење 

рачуноводства); У рубрику „Кратак опис пословног процеса“ – унети кратак опис 

свих активости које чине пословни процес. Пословни процес је низ активности 

повезаних ради остваривања пословних циљева. Извори који могу бити од користи у 

припреми описа пословног процеса су организационе схеме, буџет и финансијски 

планови, систематизација, финансијска овлашћења, прописи и приручници, као и 

управљачки информациони системи. Већина пословних процеса има више 

активности, односно различите активности се преплићу и подржавају једна другу; 

11.1. У оквиру ове рубрике под ознаком „Улаз“ идентификовати елементе који 

улазе у процес. Улазни елементи могу бити материјал, финансијска средства, 

људски ресурси, опрема, подаци који су резултат неког другог процеса или под 

– процеса итд.. (нпр. улаз пословног процеса ''обрачун и исплата плата'' могао би 

бити - подаци за обрачун плата, буџетска средства за исплату плата...). 
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11.2. У оквиру ове рубрике под ознаком „Активности“ кратко описати све 

активности које чине пословни процес. Пословни процес је низ активности 

повезаних ради остваривања пословних циљева (нпр. активности које чине 

пословни процес ''обрачун и исплата плата'' могле би бити - прикупљање 

података потребних за обрачун плата, обрачун промена у односу на претходни 

месец (боловање, прековремени рад, годишњи одмор, стимулације итд.), унос 

података у систем за обрачун плата, обрачун плата за текући месец, захтев 

Управи за трезор за исплату плата, захтев за пренос средстава на рачуне 

запослених, подела исплатних листића. 

11.3. У оквиру ове рубрике под ознаком „Резултат“ кратко описати шта представља 

резултат процеса. Ако су решени  ризици који се могу појавити у спровођењу 

одређеног процеса, резултат би требао бити – остварење циља пословног 

процеса. Нпр. резултат пословног процеса ''oбрачун и исплата плата'' могао би 

бити - благовремено и тачно обрачуната и исплаћена плата запосленима. 

12. У рубрици „Везе са другим пословним процесима/процедурама“ врши се 

идентификовање - осталих пословних процеса који су укључени или имају неку 

повезаност са овим пословним процесом. То могу бити процеси који су повезани са 

процесом или као ''улаз'' или као они који ће користити ''резултат'' пословног 

процеса (кадровска евиденција и књиговодствена евиденција); 

13. У рубрици „Остала документација“ навести документа која чине сатавни део 

процедуре, односно документа у којима је дат детаљнији опис одређених 

активности пословног процеса. Овде могу бити набројана разна упутства за 

спровођење одређених активности као нпр.: Упутство за коришћење софтвера за 

обрачун плата; Упутство за попуњавање пореске пријаве ОД и ОПЈ; Упутство за 

попуњавање М-4 обрасца; 
14. У рубрици „Ресурси за остваривање пословног процеса“ - врши се 

идентификовање ресурса потребних да би се пословни процес спровео на начин да 
се оствари циљ процеса. Као један од ресурса потребних за остваривање свих 
пословних процеса су запослени потребни за извршавање активности процеса. 
Ресурси моги бити и Финансијска средства, Информатичка подршка или било који 
други ресурс који је предуслов за реализацију пословног процеса.  

15. У рубрици „Шифре и називи процедура“ - уносе се шифре, бројеви и називи 
процедура садржаних у оквиру процеса, као и одговорности и овлашћења у 
реализацији процеса, по изради Шифарника на нивоу Корисника јавних средстав 

16. У рубрици „Закони и прописи“ наводе се називи закона и прописа којима је уређена 
област у оквиру које се одвија пословни процес (нпр. у оквиру пословног процеса 
''Обрачун и исплата плата'' као закони и прописи који уређују ову област могли би 
бити наведени: Закон о платама државних службеника и намештеника; Закон о 
буџету (основица за исплату плате); Уредба о накнадама и другим примањима 
државних службеника и намештеника; Посебни колективни уговор за државне 
органе; Правилник о рачуноводству. 

17. У рубрици „Термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока“ - наводе се 
термини и скраћенице коришћени у дијаграмима тока уз опис и значење наведених 
појмова у дијаграмима тока који је саставни део Обрасца. 
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Документација о систему (вертикални  преглед) - Процедуре 
 

ДИЈАГРАМ ТОКА ОПИС АКТИВНОСТИ 

СПРОВОЂЕЊЕ  

Документа 

Одговорно лице  
Рок за 

спровођење 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 
  

 
 

 

За израду дијаграма тока активности користе се следећи симболи : 

 

 

 

 

 

Почетак или крај активности унутар процеса 

 

 

 

 

 

Операција – активност која се извршава 

 

 

 

 

 

Документ који се креира или употребљава унутар процеса 

 

 

 

 

 

Одлука 

 

 

 

 

 

Тип обраде података 

 

 

 

 

 

Контрола која се извршава унутар процеса 

 

 

 

 

Веза са другом страном 

 

 

 

Ток процеса 

 

ПОЧЕТАК/ 

КРАЈ 

ОПЕРАЦИЈА 

ДОКУМЕНТ 

ОДЛУК

А 

РУЧНА 

ОБРАДА 

КОНТРОЛА 

1 
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Пpоцедуру не треба претварати у упутство. У процедури назначити да постоји одговарајуће 

радно упутство и обрнуто (унакрсно повезати). 

 

Доношење одлуке: Испуњење унапред задатог услова опредељује даљи ток документације и 

поступака. Уколико је одговор ДА, поступак тече даље по процедури, а уколико је одговор 

НЕ, обавезно предвидети даљи поступак. Поступак контроле је увек одлука (задовољава 

контролу ДА/НЕ). Код контроле треба увек навести како се врши контрола и чиме се потврђује 

да је контрола извршена. 

 

Опис активности 

Графички и текстуални детаљни описи користе се за приказивање процедура (дијаграм тока 

активности). 

Неопходни су ради утврђивања одговорности и рока за спровођење одређене пословне 

активности. Одговорност за спровођење треба да буде јасно назначена за сваку пословну 

активност, као и рок за спровођење сваке активности који је утврђен законом или другим 

прописима и актима. 

Ток процедуре, опис активности, спровођење и пратећа документација представљени су у 

наставку.  
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1. У рубрику „Дијаграм тока'' уноси се графички приказ активности 

2. У рубрику „Опис aктивности“ кратко описати све активности по редоследу 

спровођења које чине пословни процес. Пословни процес је низ активности повезаних 

ради остваривања пословних циљева (нпр. активности које чине пословни процес 

''Обрачун и исплата плата'' могле би бити - прикупљање података потребних за обрачун 

плата, обрачун промена у односу на претходни месец (боловање, прековремени рад, 

годишњи одмор, стимулације итд.), унос података у систем за обрачун плата, обрачун 

плата за текући месец, захтев Управи за трезор за исплату плата, захтев за пренос 

средстава на рачуне запослених, подела исплатних листића).  

3. У рубрику „Спровођење – одговорност за активност'' уноси се назив радног места 

(помоћник министра, секретар корисника јавних средстава, начелник одељења, шеф 

одсека, руководилац групе итд...) које обавља предметну процедуру, његове 

одговорности и овлашћења. 

4. У рубрику ''Спровођење - Рок'' наводи се рок спровођења активности (нпр. до 5-ог у 

месецу за претходни месец сви Сектори и Секретаријат сачињавају образац „Преглед 

општих одсуствовања са посла по запосленима'' по данима у месецу и достављају га 

радном месту за финансијске послове). 

5. У рубрику „ Документа“ – уписати називе докумената која се користе у току 

спровођења одређене активности у току процеса и којима се документује да је одређена 

активност спроведена на планиран и прописан начин (нпр. Записник са отварања 

достављених понуда, Одлука о успостављању комисије, уговор, итд. за процес набавке, 

Решења о ступању на рад и одређивању коефицијента, Решење о престанку/раскиду 

радног односа, за процес обрачуна плата итд.). Уз процедуре прилажу се примерци 

докумената који се користе у процесу. 

 

 

 


