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1. УВОД    

У Извештају о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа „Национални парк 

Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2021. годину, број: 400-788/2022-06/10 од 

16. новембра 2022. године, Државна ревизорска институција (у даљем тексту: Институција) 

издала је позитивно мишљење. 

С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије, 

Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.  

Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај, који је 

потписало и печатом оверило одговорно лице. 

У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности. У 

послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и оценили његову 

веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће. 

У овом извештају: 

• приказујемо неправилности, које су обелодањене у извештају о ревизији за које захтевамо 

предузимање мера исправљања, 

• резимирамо предузете мере исправљања и 

• дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у одазивном 

извештају, задовољавајуће. 
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2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА 

ПРИОРИТЕТ 3 – грешке, неправилности и погрешна исказивања која је могуће отклонити у 

року до три године 

2.1. Интерна финансијска контрола  

2.1.1. Финансијско управљање и контрола 

2.1.1.1. Опис неправилности 

Предузеће није успоставило адекватан и ефикасан систем финансијског управљања и 

контроле према захтевима Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за 

успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном 

сектору и то: 

– није усвојило стратегију управљања ризиком у складу са чланом 6 став 2 Правилника о 

заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система 

финансијског управљања и контроле у јавном сектору и 

– није усвојило неопходне писане политике и процедуре које би пружиле разумно 

уверавање да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво дефинисан у 

процедурама за управљање ризиком у складу са чланом 7 став 1 Правилника о заједничким 

критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског 

управљања и контроле у јавном сектору. 

2.1.1.2. Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

Предузеће је у одазивном извештају навело да ће у складу са роковима предвиђеним 

акционим планом предузети активности на успостављању адекватног и ефикасног система 

финансијског управљања и контроле у складу са важећим прописима. У том смислу, 

Предузеће планира да: (1) организује потребне обуке у циљу едукације руководства и 

запослених у Предузећу о систему финансијког управљања и контроле, (2) образује радну 

групу за рад на имплементацији система финансијског управљања и контроле, именује 

руководиоца радне групе, као и расподелу одговорности између чланова радне групе, (3) 

припреми и усвоји детаљни акциони план за имплементацију система финансијског 

управљања и контроле, (4) изврши процену ризика на свим нивоима послових процеса у 

Предузећу и усвоји стратегију управљања ризиком и (5) утврди систем извештавања о 

спроведеним активностима на успостављању система финансијског управљања и контроле. 

Доказ: Акциони план број 161/23 од 13. фебруара 2023. године 

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да ли су 

неправилности отклоњене. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања. 

2.1.2. Интерна ревизија 

2.1.2.1. Опис неправилности 

Предузеће није успоставило интерну ревизију у складу са одредбама члана 82 Закона о 

буџетском систему и одредбама члана 3 Правилника о заједничким критеријумима за 

организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у 

јавном сектору. 



           Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа  

         „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник  
 

 

 5 

 

2.1.2.2. Исказане мере исправљања и њихово вредновање 

Предузеће је у одазивном извештају навело да ће у складу са роковима предвиђеним 

акционим планом предузети активности на успостављању интерне ревизије у складу са 

важећим прописима. У том смислу, Предузеће планира да изврши измену Правилника о  

организацији и систематизацији послова и систематизује радно место интерног ревизора, да 

спроведе обуку запосленог који ће бити распоређен на наведено радно место, као и да донесе 

интерна акта која прате успостављање предметног начина контроле код корисника јавних 

средстава. 

 Доказ: Акциони план број 161/23 од 13. фебруара 2023. године 

Након истека рокова по датим приоритетима и достављања доказа оценићемо да ли су 

неправилности отклоњене. Отклањање утврђене неправилности је у току. Вредновање је 

извршено имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно 

могуће предузети мере исправљања. 

3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА 

Прегледали смо одазивни извештај који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да је 

одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије, 

веродостојан. 

Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене 

документације (акционог плана субјекта ревизије којим су планиране активности на 

отклањању откривених неправилности). Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће 

доказе да можемо изрећи мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће. 

Оцењујемо, да су планиране мере исправљања, наведене у акционом плану и описане у 

одазивном извештају који је поднео Субјект ревизије задовољавајуће. 

Напомена:  

У складу са одредбама члана 37 Закона о Државној ревизорској институцији, а након истека 

рокова исказаних у одазивном извештају, потребно је да обавештавате Државну ревизорску 

институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању откривених неправилности 

према роковима из одазивног извештаја и доставите одговарајуће доказе.  

По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте остварене 

након спровођења препорука и отклањања откривених неправилности.  

У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и 

активностима из одазивног извештаја. 

 

 Генерални државни ревизор 

 

________________________ 

Др Душко Пејовић 

Државна ревизорска институција 

Макензијева 41 

11000 Београд, Србија 

22. фебруар 2023. године 
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