


Члан 3. 
 

              Интерна ревизија обавља послове из свог делокруга у складу са Уставом, 
Законом о буџетском систему, Правилником о заједничким критеријумима за 
организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и 
извештавање интерне ревизије у јавном сектору, Међународним стандардима 
интерне ревизије. 

Члан 4. 
 

          Запослени, који обавља послове интерне ревизије обавезан  је да наведене  
послове обављај одговорно, ефикасно, савесно и непристрасно. 
          Запослени се не може руководити својим политичким и идеолошким 
убеђењем. 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
 

Члан 5. 
 

          Интерна ревизија је организационо независна од делатности коју ревидира, 
није део ни једног пословног процеса, односн организационог дела корисника 
јавних средстава.     

Члан 6. 
 

           Интерном ревизору који обавља интерну ревизију у Јавном  предузећу  за 
комунално-стамбену делатност  „Ковински комуналац“ Ковин не може се доделити 
обављање било које друге функције и активности у Јавном предузећу  за 
комунално-стамбену делатност  „Ковински комуналац“ Ковин осим активности 
интерне ревизије. 

III  ОДГОВОРНОСТ 
 

Члан 7. 
 

Интерни ревизор на основу објективног прегледа доказа обезбеђује руководству 
Јавног  предузећа  за комунално-стамбену делатност  „Ковински комуналац“ Ковин 
уверавање о адекватности и функционисању постојећих процеса управљања ризиком, 
контроле и управљања, односно да ли ови процеси функционишу на предвиђен начин и 
омогућују остварење циљева Јавног  предузећа за комунално-стамбену делатност  
„Ковински комуналац“ Ковин. 

Интерни ревизор помаже у постизању циљева Јавног  предузећа  за комунално-
стамбену делатност  „Ковински комуналац“ Ковин примењујући систематичан и 
дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу 
на:  

- управљање ризиком од стране руководства, 
- усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима,  
- поузданост и потпуност финансијских и других информација, 
- ефикасност, ефективност и економичност пословања, 
- заштиту информација, 
- извршење задатака и постизање циљева. 
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Члан 8. 
 

             Јавно  предузеће  за комунално-стамбену делатност  „Ковински комуналац“ Ковин 
је дужно да, интерном ревизору, обезбеди неограничен приступ руководиоцима, 
запосленима и средствима који су у вези са спровођењем ревизије.  

Јавно  предузеће  за комунално-стамбену делатност  „Ковински комуналац“ Ковин 
је дужно да, интерном ревизору, обезбеди право приступа свим информацијама, 
укључујући и поверљиве, као и приступ свим расположивим документима и 
евиденцијама потребним за спровођење ревизије.  

Одговорна лица Јавног  предузећа  за комунално-стамбену делатност  „Ковински 
комуналац“ Ковин Ковин су дужна да на захтев интерног ревизора доставе све 
неопходне податке, прегледе, мишљења, документе или неку другу информацију у 
вези са спровођењем ревизије 
 

IV  ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
 

Члан 9. 
           

Интерна ревизија, у складу са расположивим ресурсима, планира обављање 
ревизије у Јавном  предузећу  за комунално-стамбену делатност  „Ковински комуналац“ 
Ковин на основу дугорочних циљева, процене ризика, обима и сложености 
пословних процеса, обима средстава којима располаже, броја запослених и 
консултација са руководством  Јавног    предузећа  за комунално-стамбену делатност  
„Ковински комуналац“ Ковин. Интерна ревизија припрема и подноси на одобрење 
руководиоцу Јавног  предузећа  за комунално-стамбену делатност  „Ковински 
комуналац“ Ковин нацрт Повеље интерне ревизије, стратешки и годишњи план 
интерне ревизије у Јавном  Јавном   предузећу  за комунално-стамбену делатност  
„Ковински комуналац“ Ковин. 
         

V  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
 

Члан 10. 
 

  Радни папири који документују прибављене информације, извршене 
анализе и подршку закључцима и резултатима рада, извештаје, прикупљену 
документацију и копије прикупљене документације, напомене прегледа и преписку 
који су у вези са спровођењем ревизије, припреме стратешких и годишњих планова 
интерне ревизије у Јавном предузећу  за комунално-стамбену делатност  „Ковински 
комуналац“ Ковин без обзира на медиј на који се складиште, су власништво Јавног  
предузећа  за комунално-стамбену делатност  „Ковински комуналац“ Ковин. 

Интерна ревизија је обавезна  да целокупну прикупљену и израђену 
документацију из предходног става овог члана, по завршетку сваке појединачне 
ревизије достави Јавном предузећу  за комунално-стамбену делатност  „Ковински 
комуналац“ Ковин. 
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