
       
Јавно предузеће за комунално- 
стамбену делатност 
 „Ковински комуналац“ Ковин 
Ул.Цара Лазара  бр.92 
К о в и н  
Број:02-128/1-22 
Дана:19.01.2022.године  
                                                                               
          У складу са одредбама члана 82. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019,149/2020 и 118/2021), члана 2. став 1. тачка 22) 
и члана 17. став 1. тачка 1) Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима 
и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору 
(„Службени гласник РС“, број: 99/2011 и 106/2013), члана 27. став 1. тачка 14)  Одлуке о усклађивању 
Статута Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност  „Ковински комуналац“ Ковин са Законом 
о јавним предузећима и оснивачким актом („Сл. лист општине Ковин“, бр.16/2016 и 12/2018), 
закљученог Споразума о обављању послова интерне ревизије бр.02-3535/1-21 од 09.12.2021.године и 
Сагласности Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија бр.401-00-12665/2021-09 
од 15.12.2021.године, на предлог интерног ревизора,  
          ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ 
„КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ“ КОВИН , дана 19.01.2022. године,  одобрава 
 

 ПОВЕЉУ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ  

          Повељом интерне ревизије се одређује сврхa, oвлaшћeњa и oдгoвoрнoсти интерне 
ревизије код Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац“ 
Ковин. 

 Сврха  

          Сврха интерне ревизије је да пружи независно, објективно уверавање и саветодавне 
услуге осмишљене да додају вредности и унапреде пословање Јавног предузећа за комунално-
стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин. Мисија интерне ревизије је да унапреди и 
заштити вредности Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац“ 
Ковин путем обезбеђења објективног уверавања заснованог на ризику, као и савета и увида. 
Интерна ревизија помаже Јавном предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински 
комуналац“ Ковин да оствари своје циљеве кроз систематичан, дисциплинован приступ у 
процени и побољшању ефективности управљања ризицима, контрола и управљања 
организацијом. 
          Интeрнa рeвизиja сe oбaвљa у склaду сa прописима којима се уређује интерна ревизија у 
јавном сектору Републике Србије и Међународним стандардима за професионалну праксу 
интерне ревизије. 
          Интерна ревизија oбaвљa интeрну рeвизиjу свих oргaнизaциoних дeлoвa Јавног 
предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин, свих прoгрaмa, 
aктивнoсти и прoцeсa у нaдлeжнoсти Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност 
„Ковински комуналац“ Ковин, укључуjући срeдствa Eврoпскe униje као и свих осталих 
ресурса које су обезбедила друга тела и институције. 
          Интерна ревизија се обавља на основу Споразума о обављању послова интерне ревизије 
бр.02-3535/1-21 од 09.12.2021.године, закљученог између оснивача, односно Општине Ковин 
и Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин.  
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          Рeвизoрски прoцeс зa пружaњe услугa увeрaвaњa у пojeдинaчнoj рeвизиjи сaдржи 
слeдeћe eтaпe: плaнирaњe рeвизoрскoг ангажмана, вршeњe прoвeрa, извeштaвaњe и прaћeњe 
aктивнoсти примeнe дaтих прeпoрукa.  
          Рeвизoрски прoцeси пружaњa сaвeтoдaвних услугa oбaвљajу сe у oблaсти упрaвљaњa 
ризицимa, кoнтрoлe и прoцeсa управљања, a сaдржaj рeвизoрских прoгрaмa, циљеви, обухват 
и нaчин извeштaвaњa унaпрeд сe утврђуjу сa рукoвoдиoцeм Јавног предузећа за комунално-
стамбену делатност  „Ковински комуналац“ Ковин. 
          Појединачни ревизорски ангажман обухвата пружање услуга уверавања или пружaње 
сaвeтoдaвних услугa. 
          Обухват активности интерне ревизије укључује, али није на то ограничен, објективно 
испитивање доказа ради давања независне оцене руководиоцу Јавног предузећа за комунално-
стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин о адекватности и ефективности управљања 
ризицима, контролним процесима и управљања Јавног предузећа за комунално-стамбену 
делатност „Ковински комуналац“ Ковин. Активност интерне ревизије обухвата процену: 

- да ли су препознати и да ли се управља ризицима који се односе на достизање 
стратешких циљева Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински 
комуналац“ Ковин; 

- да ли су активности руководиоца, запослених и других ангажованих од стране Јавног 
предузећа за комунално-стамбену делатност  „Ковински комуналац“ Ковин у складу са 
законима, прописима, као и са политикама, процедурама и стандардима Јавног 
предузећа за комунално-стамбену делатност  „Ковински комуналац“ Ковин; 

- да ли су резултати пословања или програма конзистентни са постављеним циљевима; 
- да ли се пословање или програми изводе економично, ефективно и ефикасно; 
- да ли постојећи процеси и системи омогућују усаглашеност са законима, прописима, 

као и политикама, процедурама и стандардима Јавног предузећа за комунално-
стамбену  делатност  „Ковински комуналац“ Ковин; 

- да ли су информације и подаци потпуни, поуздани и тачни; 
- да ли су средства, укључујући информације, заштићени на одговарајући начин. 

          Интерни ревизор је укључен у активности везане за извештавање и комуникацију, тако 
што: 

- са руководиоцем Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински 
комуналац“ Ковин и осталим члановима вишег руководства разматра, усаглашава и по 
потреби предлаже ажурирање стратешког плана рада и годишњег плана рада интерне 
ревизије; 

- припрема извештаје о активностима интерне ревизије и разматра их са руководиоцем 
Јавног предузећа за комунално-стамбену  делатност „Ковински комуналац“ Ковин; 

- припрема и разматра годишњи извештај са руководиоцем Јавног предузећа за 
комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин о активностима интерне 
ревизије који пружа потврду адекватности (или неадекватности) система интерних 
контрола; 

- организује састанке са руководиоцем Јавног предузећа за комунално-стамбену 
делатност  „Ковински комуналац“ Ковин  и по потреби са осталим члановима вишег 
руководства, на којима се разматрају питања проистекла из појединачних ревизија, 
сумњи у криминалну радњу, проблема са приступом, и друго;  

-  на позив, присуствује редовним састанцима руководства када се разматрају питања из 
области интерне ревизије и интерне контроле. 

          Интерни ревизор, на основу посебне сагласности руководиоца Јавног предузећа за 
комунално-стамбену делатност  „Ковински комуналац“ Ковин координира активности, и по 
потреби разматра ослањање на рад других интерних и екстерних вршилаца услуга уверавања 
и саветодавних услуга.  
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Овлашћења 

          Ради обезбеђења организационе независности од делатности коју ревидира, интерна 
ревизија није део ни једног пословног процеса, односно организационог дела Јавног предузећа 
за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин. Функционална независност 
интерне ревизије је обезбеђена самосталним одлучивањем о подручју, начину обављања и 
извештавању о обављеној реализацији појединачних ревизорских ангажмана. 
          Интерни ревизори не могу имати никакву непосредну оперативну одговорност или 
овлашћења за било коју активност која је премет ревизије, сходно томе, интерни ревизори не 
могу уводити интерне контроле, развијати процедуре, уводити системе, припремати записе 
или се упуштати у било коју другу активност која може да умањи њихово просуђивање, изузев 
за послове интерне ревзије. 
          Директор  Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац“ 
Ковин ради одржавања и обезбеђења да интерна ревизија има овлашћења да испуњава своје 
дужности: 

- одобрава Повељу интерне ревизије; 
- одобрава стрaтeшки и гoдишњи плaн интeрнe рeвизиje; 
- обезбеђује ресурсе за интерну ревизију (запослени, средства, опрема) који су 

неопходни да би испунила своје дужности; 
- обезбеђује да интерни ревизор право слободног и неограниченог приступа свим 

активностима, руководиоцима и запосленима, евиденцији, имовини и електронским и 
другим подацима; 

- прима извештаје о резултатима рада интерне ревизије и разматра их са интерним 
ревизором; 

- обезбеђује примену препорука интерне ревизије; 
- одобрава и доставља гoдишњи извeштaj o рaду интeрнe рeвизиje, који је сачинио 

интерни ревизор кoришћeњeм упитникa oбjaвљеног нa интeрнeт прeзeнтaциjи 
Министaрствa финaнсиja - Цeнтрaлнa jeдиницa зa хaрмoнизaциjу, у складу са 
прописаним роком. 

          Интерни ревизор  ради одржавања и обезбеђења aктивнoсти интeрнe рeвизиje, овлашћен 
је за: 

- припрeму и пoднoшeњe нa oдoбрaвaњe директору Јавног предузећа за комунално-
стамбену  делатност „Ковински комуналац“ Ковин  Пoвeље интeрнe рeвизиje, 
стрaтeшког и гoдишњег плaна интeрнe рeвизиje; 

- оргaнизoвaњe радних задатака; 
- одoбрaвaњe плaнoвa oбaвљaњa пojeдинaчног ревизорског ангажмана; 
- нaдглeдaњe спрoвoђeњa гoдишњeг плaнa интeрнe рeвизиje и примeну мeтoдoлoгиje 

интeрнe рeвизиje у jaвнoм сeктoру; 
- припрeму и пoднoшeњe нa oдoбрeњe директору Јавног предузећа за комунално-

стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин захтева за обезбеђење 
специјализованих услуга, неопходних за реализацију појединачних ревизорских 
ангажмана; 

- достављање директору Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински 
комуналац“ Ковин гoдишњег извeштajа o рaду интeрнe рeвизиje, извeштajа o 
рeзултaтимa свaког пojeдинaчног ревизорског ангажмана, пeриoдичних извeштajа o 
нaпрeтку у спрoвoђeњу гoдишњeг плaнa интeрнe рeвизиje и извeштajа o aдeквaтнoсти 
рeсурсa зa oбaвљaњe интeрнe рeвизиje; 

- достављање извeштajа o свим случajeвимa у кojимa су aктивнoсти интерног ревизора 
нaишлe нa oгрaничeњa. 
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