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           ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБЕШТАЈА 

 
 

Извештај о раду Државне ревизорске институције сачињен је у складу са 
одредбама чл. 43. и 45. Закона о Државној ревизорској институцији  (''Сл. 
Гласник РС'', бр. 101/2005 и 54/2007), којима је прописано да Институција 
извештава Народну скупштину подношењем годишњег извештаја о свом раду.  
 

Годишњи извештај о раду Институције доноси Савет.  

Народна скупштина разматра годишњи извештај Институције, након што 
је исти разматрало надлежно радно тело Народне скупштине.  

 Законом је прописано да се садржина извештаја уређује пословником. 
Пословником Државне ревизорске институције прописано је да годишњим 
извештајем који се доставља Народној скупштини до 31. марта текуће године, 
Институција обавештава Народну скупштину о: 

 
1) извршењу годишњег програма ревизије; 
 
2) обезбеђеним и утрошеним средствима за рад и завршном рачуну 

Институције; 
 
3) раду Савета; 
 
4) успостављеној сарадњи са међународним струковним и финансијским 

организацијама; 
 
5) избору консултаната за вршење обуке; 
 
6) реализацији испита за стицање ревизорских звања;  
 
7) програму образовања за стицање ревизорских звања и 
 

         8)  другим питањима из своје надлежности.  
 

 С обзиром да конституисање Институције још није завршено због 
објективних  потешкоћа са којима се Савет сусретао у свом раду, у овом 
извештају су обухваћене само активности и рад Савета у периоду од 27. 
септембра 2007. године, закључно са 31. децембром 2007. Године, пошто 
услови за отпочињање рада Институције од стране Владе нису испуњени  
  

           

НОРМАТИВНЕ АКТИВНОСТИ  

   

 
Државна ревизорска институција основана је Законом о Државној 

ревизорској институцији ( у даљем тексту: Закона), који је Народна скупштина 
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усвојила 14. новембра 2005. године. Закон је објављен у „Службеном гласнику 
РС“ 21. новембра 2005. године, а ступио је на снагу 29. новембра 2005.  године.  
 

Према Закону, избор председника, потпредседника и чланова Савета, је 
требало да се изврши у  року од шест месеци од дана ступања на снагу Закона.  
 

Народна скупштина је донела Одлуку о избору чланова Савета на 
седници одржаној 24. септембра 2007. године и иста је објављена у 
„Службеном гласнику РС“ број 87 од 24. септембра 2007. године.  

 
Након избора, председник, потпредседник и чланови Савета положили су 

26. септембра 2007. године заклетву пред Народном скупштином, чиме су 
преузели дужност.  Од тог датума Савет обавља послове из своје надлежности.  

 
Савет је извршио све обавезе у Законом утврђеном року и донео следећа 

акта:  
 
- Финансијски план Државне ревизорске институције за 2008. годину;  
- Правилник о раду Савета;  
- Пословник Државне ревизорске институције;  
- Почетни програм рада; 
- Правилник о поступку јавних набавки мале вредности; 
- Правилник о коришћењу службених фиксних и мобилних 

телефона. 
 
Због необезбеђених основних услова за рад Институције (пословни 

простор), није било могуће образовати ревизорске и пратеће службе, тако да су 
све послове из надлежности Институције, у погледу израде Законом 
предвиђених аката, обављали чланови Савета.  

Савет је на седници оджаној 17. октобра 2007. године  донео 
Финансијски план Државне ревизорске институције за 2008. годину. 
Финансијски план је истог дана достављен на сагласност Одбору за финансије, 
с обзиром да је чланом 51. Закона прописано да Савет утврђује предлог 
финансијског плана Институције и доставља га надлежном радном телу 
Народне скупштине на сагласност. По добијеној сагласности од надлежног 
радног тела Народне скупштине, Институција доставља предлог финансијског 
плана министарству надлежном за послове буџета.  

Поступак доношења финансијског плана, утврђен у члану 51. Закона,  
треба да допринесе успостављању финансијске независности Институције, као 
највишег државног органа ревизије јавних средстава,  самосталног и независног 
у свом раду, који за обављање послова из своје надлежности одговара само 
Народној скупштини.  

Одбор за финансије као надлежно радно тело Народне скупштине је на 
седници одржаној 10. децембра 2007. године разматрао предлог финансијског 
плана Институције и то након усвајања Предлога закона о буџету за 2008. 
годину. Након разматрања предлога финансијског плана, Одбор се није 
изјашњавао о истом, односно није донео одлуку о давању сагласности. 
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Законом о буџету Републике Србије за 2008. годину за рад Институције 
опредељена су средства у износу од 150,3 мил. динара, мада су у 
финансијском плану,  усвојеном од стране Савета, утврђена средства у износу 
од 296,4 мил. динара.   

Средства предвиђена Законом о буџету Републике Србије неће бити 
довољна за финансирање надлежности Институције, посебно ако се има у виду 
да је од укупно  утврђених  средстава за рад Институције у износу од 150,3 мил. 
динара, за плате запослених опредељено око 125 мил.динара или 83% од 
укупних средстава, односно исто онолико колико је Савет и предложио у свом 
финансијском плану. За све остале трошкове функционисања Институције 
преостало је свега око 25 мил. динара, што није ни приближно довољно за 
обезбеђење неопходне техничке и информационе инфраструктуре и набавку 
потребне опреме за рад. Посебно забрињава чињеница да нису одобрена 
средства за ангажовање страних и домаћих консултаната и средства за обуку 
ревизорског кадра, што је у директној вези са Законом прописаним задацима и 
обавезама Институције.  

Законом о буџету Републике Србије нису обезбеђена ни средства за 
закуп пословног простора, што је такође предложено у финансијском плану 
Савета, па ова чињеница додатно отежава рад Институције.  

Истичемо да је Законом прописано да Институција надлежном радном 
телу Народне скупштине доставља на сагласност први годишњи финансијски 
план Институције у року од три месеца од дана конституисања Савета, а да ће 
надлежно радно тело Скупштине овај план размотрити најкасније у року од 30 
дана од дана пријема.  

Без обзира на напред изнету чињеницу, с обзиром да је Савет 
конституисан у време када се сагласно буџетском календару састављао буџет 
Републике, Савет је донео закључак да се финансијски план Институције за 
2008. годину, сачини као први финансијски план на основу смерница за израду 
буџета и у роковима предвиђеним за састављање буџета. 

 Правилником о раду Савета утврђен је начин рада Савета и начин 
одлучивања о најзначајнијим питањима неопходним за извршење ревизије, као 
што су: одлуке о приговору субјекта ревизије на предлог извештаја о извршеној 
ревизији, утврђивање форме извештаја о ревизији и друга питања од значаја за 
одлучивање на седницама Савета.  

Пословник  Државне ревизорске институције ближе уређује начин и 
поступак по којем Институција врши своју ревизиону надлежност, саветовања 
корисницима јавних средстава, начин извештавања Народне скупштине, 
организацију и састав Институције, начин обезбеђивања  јавности рада и др.  

Обавеза је Савета да у року од три месеца од дана избора утврди 
предлог пословника и предложи га на сагласност Народној скупштини,  која је 
била у обавези да да сагласност на овај пословник у року од три месеца од дана 
достављања. Пословник је достављен Народној скупштини 24. децембра 2007. 
године и исти није разматран до дана распуштања Народне скупштине.   
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Пословник доноси Савет уз сагласност Народне скупштине, након чега се 
објављује у „Службеном гласнику РС“ и тиме представља јавни документ којим 
су утврђена и права и обавезе субјекта ревизије. С обзиром да Народна 
скупштина још увек није дала сагласност без које пословник не може да ступи на 
снагу, исти се не може примењивати при вршењу ревизије.    

Почетни   програм   рада  садржи образложење обезбеђених средстава  
и услова за рад Институције, сарадњу са овлашћеним међународним 
струковним и финансијским организацијама на имплементацији Закона, избор 
консултаната за ревизорску обуку, активности Институције на интезивирању 
сарадње са Народном скупштином, Владом, Министарством финансија и 
надлежним органима и друге активности неопходне за отпочињање рада  
Институције.  

Савет  је доставио надлежном радном телу Народне скупштине на увид 
Почетни програм рада Институције, у року од 90 дана од дана избора.   

  Правилник о поступку јавних набавки мале вредности уређује 
поступак јавне набавке мале вредности добара, услуга и радова за потребе 
Институције као наручиоца, као и начин евидентирања уговора и других 
података о јавним набавкама мале вредности.  

Правилник о коришћењу службених фиксних и мобилних телефона  
уређује услове и начин коришћења фиксних и мобилних службених телефона, 
лимитиран износ средстава као и начин њихове набавке, употребе и отуђења.  

 

Простор, средства и други услови за почетак рада 

 
Посебне активности Савета у извештајном периоду односиле су се на  

обезбеђивање простора, средстава и других услова за рад Институције. 
Законом је утврђено да пословни простор, опрему и средства неопходна за рад 
Институције обезбеђује Влада. Влада није реализовала своју законом 
дефинисану обавезу, тако да Институција и даље нема обезбеђен ни 
елементарни пословни простор. Предуслов за отпочињање њеног рада и 
формирање  ревизорских и пратећих служби је управо испуњење напред 
поменутог, а тиме што то није учињено,  нису се створили услови  за почетак 
рада и  обављање послова и задатака утврђених Законом и другим прописима.  
 
 С тим у вези Савет је 12. октобра 2007. године  упутио писма Генералном 
секретаријату Владе, Републичкој дирекцији за имовину и Председнику 
Народне скупштине. С обзиром да Савет није добио позитиван одговор о 
могућности обезбеђења пословног простора, уследиле су ургенције истим 
органима 14. новембра 2007. године.  
 
 Такође је упућена Информација потпредседнику Владе 6. новембра 2007. 
године у којој је истакнуто да Савет своје послове обавља у слободним салама 
Народне скупштине, које су иначе предвиђене за седнице одбора Народне 
скупштине.  
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            У вези активности на изналажењу пословног простора и другим 
потешкоћама на које Савет наилази у свом раду, писмом од 13.12.2007.године, 
обавештен је одбор за финансије Народне скупштине. 
  

Одржан је и састанак са потпредседником Владе 30. новембра 2007. 
године,  при чему је договорено да Савет упути Влади информацију о потреби 
обезбеђења пословног простора за рад Институције и предложи да се донесе 
закључак којим би Влада определила одређени пословни простор за рад 
Институције или обезбедила средства да се пословни простор нађе путем 
закупа. О овој информацији Влада није расправљала, нити је Савет писаним  
путем обавештен о разлозима због којих се није расправљало о истој.  

 
 Сви ови покушаји, као и свакодневни телефонски контакти са 
надлежнима нису дали резултате, нити постоје конкретни предлози за решење,  
а Савет и даље обавља послове у слободним скупштинским салама.  
 
 Институција је регистрована на привременој адреси у Улици Краља 
Милана 14, на основу сагласности секретара Народне скупштине. Тиме су 
обезбеђени услови за регистровање Институције и пријављивање чланова 
Савета, ради остваривања права код надлежних органа.   

 

ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ  ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

Сходно Закону, Институција може давати примедбе на радне нацрте 
предлога законских текстова и других прописа, може давати мишљења о 
питањима из области јавних финансија, као и препоруке за измене важећих 
закона на основу информација до којих је дошла у поступку обављања 
ревизије, а односе се на то да производе или могу произвести негативне 
последице или довести до непланираних резултата. 

Савет је у извештајном периоду, доставио мишљења и коментаре на 
Нацрт закона о буџету Републике Србије за 2008. годину у делу који се односи 
на висину средстава опредељених за рад Институције. Министарство 
финансија није поступило по примедбама Савета, нити је образложило разлоге 
неприхватања.  

 
Дато је мишљење на Нацрт закона о буџетском систему, у којем је 

истакнуто да Нацрт закона садржи многа решења која су у супротности са 
Законом о државној ревизорској институцији, као што су одредбе о садржају  
завршног рачуна буџета Републике, рокови за извршење ревизије, надлежности 
интерне ревизије и др. Неке од примедби изнетих у мишљењу Министарство 
финансија је уградило у Предлог закона, а неке не.  

 
Нацрт закона о државној помоћи уређује и поједина питања из 

надлежности Институције због чега је Савет изнео своје мишљење у погледу 
прецизирања одређених решења.   
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ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ 

 

Средства за финансирање Институције утврђена су Законом о буџету 
Републике Србије за 2007. годину, („Сл.гласник РС“, брпој 58/07), у разделу 7 у   
износу од  9. 826,0 хиљ. динара. На захтев Савета, Влада је одобрила средства 
из текуће буџетске резерве у износу од 1.500,0 хиљ. динара, тако да су  укупна 
средства за рад Институције у 2007. години  износила 11.327,0  хиљ. динара.  

 
Извршена је и измена средстава у висини од 5% од одобрене 

апропријације, сходно Закону о буџетском систему, тако што су средства  
намењена за плате и доприносе као и стални трошкови и услуге по уговору, 
умањена за 466,9 хиљ. динара и распоређена за накнаде трошкова запослених, 
трошкове путовања, сталне трошкове, услуге по уговору и остале посебне 
трошкове.  

 
У извештајном периоду Савет је утрошио средства у износу од 3.770,3 

хиљ.  динара или 33,6% у односу на план.  
 

 Средства су коришћена за намене опредељене буџетом, чији се преглед 
даје у следећој табели:  

 

 

Еко. 

клас. 

 

О П И С 

 

Средства 

из 
Закона о 

буџету 

 

Буџетска 

резерва и 

измена 

апропријације 

 

Средства 

након 

извршених 

измена 

 

 

Извршење 

 

% 

извршења 

 
411 

 
Плате и додаци 
запослених 

 
7.598,0 

 
- 379,9 

 
7.218,1 

 
1,417,0 

 
19,63 

 
412 

 
Доприноси на 
терет 
послодавца 

 
1.360,0 

 
-68,0 

 
1.292,0 

 
253,6 

 
19,63 

 
414 

 
Социјална 
давања 
запосленима 

 
55,0 

 
0 

 
55,0 

 
0 

 
0 

 
415 

 
Накнада 
трошкова за 
запослене 

 
127,0 

 
+ 193,9 

 
320,9 

 
315,9 

 
98,46 

 
416 

 
Награде 
запосленима и 
остали посебни 
трошкови  

 
0 

 
+ 43,5 

 
43,5 

 
42,0 

 
96,66 
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421 Стални 
трошкови 

250,0 - 12,5 237,5 17,5 7,37 

 
422 

 
Трошкови 
путовања 

 
100,0 

 
+ 230,0 

 
330,0 

 
211,5 

 
64,0 

 
423 

 
Услуге по 
уговору 

 
130,0 

 
- 6,5 

 
123,5 

 
29,2 

 
23,65 

 
424 

 
Специјализоване 
услуге 

 
76,0 

 
0 

 
76,0 

 
0 

 
0 

 
426 

 
Материјал 

 
100,0 

 
0 

 
100,0 

 
0 

 
0 

 
482 

 
Порези, 
обавезне таксе, 
казне 

 
30,0 

 
0 

 
30,0 

 
0 

 
0 

 
512 

 
Опрема 

 
 

 
  1.500,0 

 
1.500,0 

 
1.483,4 

 
98,89 

 
 

 

УКУПНО  

 

9.826,0 

  

11.327,0 

 

3.770,3 

 

33,29 

  

 

            Услови и начин вођења пословних књига, приказивање и достављање 
финансијских извештаја врши се у складу са са одредбама Закона о буџетском 
систему, Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 
125/2003 и 12/2006), одредбама Правилника о  припреми, састављању и 
подношењу финансијских извештаја („Службени гласник РС“ бр.51/2007 и 
14/2008).  
  
 Расходи за плате и додатке запослених односе се на исплате зарада пет 
чланова Савета. Плате су утврђене решењем Административног одбора 
Народне скупштине, у складу са Законом, по којем плата председника Савета 
износи 95.299,20 динара, а чланова Савета 83.386,80 динара. Висина плата је 
на нивоу  плата виших саветника у државној управи, а знатно испод  плата лица 
на положају у државној управи и не одговара захтеваном нивоу стручности и 
одговорности.  
 

 Накнаде трошкова за запослене обухватају трошкове превоза на посао и 
са посла, а односе се на трошкове аутобуског превоза председника Савета на 
релацији Ниш - Београд и Београд – Ниш; једног члана Савета на релацији 
Суботица – Београд  и Београд – Суботица; једног члана Савета на релацији 
Топола – Београд и Београд – Топола и  трошкове маркица за јавни превоз два 
члана Савета са пребивалиштем у Београду.  
 
 Награде запосленима представљају расходе за исплату накнада по 
закључку Владе о стимулацији свих корисника буџета из уштеда, у бруто износу 
од 42,0 хиљ.динара. 
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 Стални трошкови односе се на трошкове коришћења  мобилних 
телефона у службене сврхе и трошкове банкарских услуга у укупном износу од 
17,5 хиљ динара.   
 
 Трошкови путовања односе се на трошкове смештаја на службеном путу 
у иностранству, трошкове дневница за службено путовање у иностранство, 
трошкове превоза за службени пут у иностранство, која су реализована у циљу 
успостављања сарадње са врховним ревизорским институцијама у окружењу,  
размене искустава на успостављању Институције и упознавање са решењима 
уређеним подзаконским актима. Успостављена је сарадња са Словенијом, 
Републиком Српском, Македонијом, а председник Савета је учествовао на 
конференцији у Бриселу, посвећеној унапређењу дијалога између Србије и ЕУ. 
 
 Услуге по уговору обухватају расходе који се односе на ангажовање лица 
по уговору о делу за обављање финансијско – материјалних послова које 
чланови Савета, због неспојивости функција, нису смели да обављају.   
 
 Савет је извршио набавку неопходне рачунарске и административне 
опреме и штампача. С обзиром да средства за ове намене  нису планирана у  
Закону о буџету РС за 2007. годину, иста су обезбеђена на основу решења 
Владе, из текуће буџетске резерве.  
 
 
 

Сарадња са  врховним ревизорским институцијама других  држава 

 
 

Савет Институције, у извештајном периоду, остварио је сарадњу са 
другим врховним државним институцијама држава у окружењу кроз учешће на 
мултилатералним сусретима и у билатералним контактима. Посебно значајна 
сарадња остварена је са Рачунским судом Словеније, као и са Државним 
заводом за ревизију Македоније и Канцеларијом за ревизију Републике Српске. 
 

У децембру 2007. године Савет је  био домаћин словеначког врховног 
ревизора Игора Шолтеса током његове једнодневне посете нашој Институцији, 
са циљем пружања помоћи у изради Пословника о раду Институције.    
 

У току посете, словеначки врховни ревизор је узео учешће на прес 
конференцији у организацији Управе за јавне набавке Србије на тему „Улога и 
значај рачунског суда у ревизији јавних набавки“. На истој конференцији узео је 
учешће и председник Институције, који је говорио о улози наше ревизорске 
институције, посебно о задацима Институције у ревизији јавних набавки у 
Србији. 
 
 
Сарадња са међународним организацијама  

 

У оквиру делегације Владе Србије на петом секторском састанку о 
економским и финансијским питањима у оквиру „Унапређеног сталног дијалога“ 
између Републике Србије и Европске уније, који је одржану у Бриселу у периоду 
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од 15. новембра до 17. новембра 2008. године, учествовао је и председник  
Институције. На састанку је, као посебно позитивно,  оцењено оснивање 
Државне ревизорске институције у Србији и њен значај са становишта 
испуњавања политичких критеријума из Копенхагена у домену јачања државе и 
владавине права. 
 

  
Активности на реализацији средстава претприступних фондова ЕУ 

 

 Чланови Савета су учествовали на конференцији организованој од 
стране Владе на тему „Децентрализовано управљање  ЕУ фондовима и 
обавезе Републике Србије“ и упознали се са концептом децентрализованог 
управљања и учествовали на семинару посвећеном изради Националног 
програма за интеграцију Србије у ЕУ (НИП). 
 

 У информацији достављеној Министарству правде, поводом 
Евалуационог извештаја о Републици Србији састављеног од стране група 
држава за борбу против корупције Савета Европе (ГРЕКО) са 25 препорука, дат 
је извештај о томе шта је Институција урадила по основу препорука које се 
односе на нашу надлежност, као и о плановима које треба реализовати до краја 
прве половине 2008. године. 
 

Успостављена је сарадња са Министарством финансија кроз 
учествовање у раду подгрупа за финансијски надзор и јавне набавке. Задатак 
рада у подгрупама је реализација Оквирног споразума који је Република Србија 
потписала са Европском комисијом и преузимањем обавеза у припреми 
организационе и кадровске структуре корисника помоћи.  
 

Приказ сарадње  
 

 

Са  Европском  унијом 

 

 

Датум, место       15-17.11.2007, Брисел, Белгија 
Састанак са         Робертом Деконингом и Ритвом Хакинен, представницима  
                             Генералне дирекције за буџет Европске комисије 
                               
Повод                   Разговор о помоћи ЕУ на  успостављању и  сарадњи ДРИ 
за реконструкциј Дррб   Ддентификовање 

 

Са врховним државним ревизорским институцијама страних држава 

 

 

 

 
Датум, место 27-28. 11. 2007, Љубљана, Словенија 
Састанак са Игором Шолтесом, Врховним ревизором рачунског суда 

Републике Словеније 
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Повод Једнодневна посета ради размене искустава, а посебно 
искуство у спровођењу поступка ревизије  код субјекта буџета 
Републике Словеније, као и питања везана за Пословник о 
раду рачунског суда Словеније и ДРИ Србије. 

 
Датум, место 05. 12. 2007, Бања Лука, Република Српска 
Састанак са Бошком Чеком, Генералним ревизором Главне службе за 

ревизију јавног сектора Републике Српске 
Повод Једнодневна посета ради размене искустава у поступцима 

спровођења ревизије финансијских извештаја корисника 
буџета Републике Српске. 
 

Датум, место 07- 08. 12. 2007, Скопље, Македонија 
Састанак са Благојем Илиевским, вршиоцем дужности Генералног 

државног ревизора Државног завода за ревизију Македоније 

Повод Једнодневна посета ради размене искустава око израде 
Пословника о раду ДРИ Србије и размена искуства по питању 
спровођења поступака и извођења процедура ревизије 
финансијских извештаја код корисника буџета Македоније. 

Датум, место 14. 12. 2007. Београд 
Састанак са Игором Шолтесом, Врховним ревизором рачунског суда 

Републике Словеније 
Повод Размена искуства о процедурама извођења ревизије код  

 корисника буџета Републике Србије и улоге Рачунског суда  
 Словеније и ДРИ Србије  у ревизији јавних набавки 
 

 
Са представницима других институција  

 

. 

Датум, место 08.10 2007, Београд 
Састанак са Миланом Томићем, директором Дирекције  за имовину  
Повод Разговор о могућности обазбеђења пословног простора за 

потребе ДРИ  
 

Датум, место       12.10.2007, Београд 
Састанак са         Небојшом Ђорићем, овлашћеним представником Дирекције за   
                              имовину  
Повод                   Разговор о могућности обазбеђења пословног простора за   
                              потребе ДРИ  
 
Датум, место       16.10.2007, Београд 
Састанак са         Тамаром Стојчевић, секретаром Народне скупштине Србије 
Повод                   Сагласност за пријављивање и регистровање  ДРИ код  
                              надлежних органа ради заснивања радног односа чланова  
                              Савета 
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Датум, место       19.10.2007, Београд 
Састанак са         Небојшом Ђорићем, овлашћеним представником Дирекције за   
                              имовину  
 
Повод                   Разговор о могућности обезбеђења пословног  простора за  
                              потребе ДРИ 
 
Датум, место       24.10.2007, Београд 
Састанак са         Панић Србом, замеником директора Дирекције за   
                              имовину  
Повод                   Индентификовање простора за потребе ДРИ 
 
 
Датум, место       26.10.2007, Београд 
Састанак са         Иваном Маричићем, директором Управе за трезор и Живком  
                              Нешићем, замеником директора Управе за трезор  
Повод                   Договор око будуће сарадње између ДРИ и трезора 
 
Датум, место       03.11.2007, Београд, Сава центар 
Саветовање        Корупција у Србији пет година касније                                    
Повод                   Приоритети у успостављању унапређења борбе против  
                              корупције 
 
Датум, место       07.11.2007, Београд 
Састанак са         Gianluca Vanini,представником  ЕУ за реконструкцију  
                              Francois-Roger Cazala, старијим  саветником СИГМЕ 
Повод                   Договор око помоћи и успостављање сарадње са европском  
                             агенцијом  за реконструкцијуДдентификовање простора за 
потребе ДРИ 
 
Датум, место       15.11.2007, Београд 
Састанак са         Марином Кордовом, саветник потпредседника Владе Бугарске  
Повод                   Успостављање сарадње са државном врховном ревизијом  
                              Бугарске 
 
Датум, место       15.11. 2007, Београд 
Састанак са         Огњеном Мирићем,  кординатором у Кабинету потпредседника   
                              Владе за фондове ЕУ 
Повод                   Припрема за пројекте и коришћење фондова ЕУ за развој и  
                              помоћ ДРИ 
 
Датум, место       16.11.2007, Београд, сала 127, Скупштина Србије 
Састанак са         Небојшом Ђорићем, овлашћеним представником Дирекције за   
                              имовину  
Повод                   информација о обазбеђењу пословног простора за   
                              потребе ДРИ  
 
Датум, место       19.11.2007, Београд 
Састанак са         Предрагом Јовановићем, директором Управе за јавне набавке 
Повод                   Договор око одржавања прес конференције на тему „улога  
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                             ДРИ Србије у ревизији спровођења Закона о јавним  
                             набавкама“ 
 
Датум, место       26.11.2007, Београд 
Састанак са         Миланом Томићем, директором Дирекције за имовину Србије 
Повод                   Разговор о решавању проблема пословног простора за  
                              потребе ДРИ 
 
Датум, место       29.11.2007, Београд 
Састанак са         S.Shai Tingом, представником Светске банке  
                              и Александром Црномарковићем,  менаџером за финансијске    
                              послове Светске банке у Београду 
Повод                   Успостављање сарадње око техничке помоћи  Светске банке  
                              за развој ДРИ 
 
 
Датум, место       30.11.2007, Београд 
Састанак са         Божидаром Ђелићем, потпреседником Владе,  
Повод                   Информација о пословном простору, материјалним и  
                              финансијским условима рада ДРИ 
 
 
Датум, место       10.12.2007, Београд 
Присуствовање седници Одбора за финасије Народне скупштине,  
Повод                   Разматрање финансијског плана ДРИ за 2008.год. 
 
 
Датум, место                   12.12.2007, Београд, Сава центар 
Прес конференција         Тема „ Улога ДРИ у ревизији спровођења Закона о  
                                          јавним набавкама“  
 
 
Датум, место       18.12.2007, Београд, Дирекција за имовину 
Састанак са         Небојшом Ђорићем, овлашћеним представником Дирекције за   
                              имовину  
Повод                   Разговор о могућности обазбеђења пословног простора за   
                              потребе ДРИ  
 
 
 
 

Државна ревизорска институција у медијима 

 
 

 Сарадња са средствима јавног информисања одвијала се кроз 
обавештења председника Институције датим представницима средстава  јавног 
информисања, а која су објављена у  дневном листу Политика, Блиц, Прес и на 
веб страни Бете, са циљем обезбеђења јавности рада Институције и 
информисања о проблемима са којима се Институција среће, посебно о 
немогућности обезбеђења пословног простора.   
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ПЛАН ЗА 2008.ГОДИНУ 

 

          Обзиром да нису обезбеђени услови за рад из члана 51. Закона, односно 
Влада није реализовала своју законом дефинисану обавезу, тако да Институција 
и даље нема обезбеђен пословни простор, што представља незаобилазни 
предуслов за отпочињање рада Институције и формирање  ревизорских и 
пратећих служби, у наредном периоду наставиће се са активностима које је 
Савет Институције и до сада континуирано предузимао у вези обезбеђења 
пословног простора, у смислу контаката са надлежним представницима Владе - 
посебно Републичком дирекцијом за имовину, слања писама, ургенција и 
информација у вези са неодложном потребом обезбеђења пословног простора.  
       
 

 Судећи према динамици и начину на који Влада у периоду септембар-
децембар 2007. године реализује своје законом прописане обавезе на плану 
стварања услова неопходних за рад Институције, активност Институције у 2008. 
години оствариваће се у условима  неблаговремено обезбеђеног  
канцеларијског простора потребног за рад Институције и недовољно 
опредељених средстава за рад Институције у 2008. години, што ће свакако 
снажно ограничавајуће утицати на благовремену и целовиту реализацију 
следећих циљева и задатака : 
 
 
-стварање просторно-техничких, финансијских, нормативних и других услова за 
имплементацију одредби и задатака утврђених Законом,  а пре свега  везаних за 
оперативно успостављање Институције; 
 
-комплетирање општег нормативног оквира неопходног за законито и несметано 
функционисање Институције, као и утврђивање нормативно-методолошке и 
инструктивне основе за отпочињање са ревизијском надлежношћу Институције; 
 
- успостављање организационих и административних оквира и капацитета у 
Институцији пријемом потребног броја врховних државних ревизора, 
овлашћених ревизора и ревизора као и запослених у пратећим службама 
Институције; 
 
-  обезбеђење потребне финансијске и техничке подршке од стране релевантних 
врховних ревизорских институција и избор консултанта за  стручно 
оспособљавање ревизора и за реализацију пилот пројекта обавезних   
финансијских ревизија; 
 
- успостављање сарадње са овлашћеним међународним струковним и 
финансијским организацијама на имплементацији Закона у делу оперативног 
успостављања Институције а посебно планирање активности на обезбеђењу 
финансијске и консултантско-техничке  подршке  из страних донаторских извора 
у смислу обезбеђења потребних финансијских средстава.  
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- стварање система и политике комуникација и размене информација са 
домаћим и иностраним правним субјектима и информисање јавности  о раду 
Институције. У циљу остваривања законом прописаних надлежности из домена 
јавности рада Институција ће  вршити публиковање потребног информативног и 
промотивног материјала и одржавање повремених прес конференција . 
 
          У вези с тим, успоставиће се  начини, методе и коришћење добре праксе 
у комуникацији и информисању са Скупштином, Владом и надлежним органима 
као и едукација запослених за ефикасно коришћење информационог система за 
комуникацију. Обавиће се припрема за отварање веб сајта Институције. 
 
         За квалитетно и успешно извршавање обавеза које произилазе из Закона, 
интезивираће се активности на изградњи стручних и професионалних 
капацитета  Институције. У вези с тим, отпочеће се са стварањем услова за 
организовање програма обуке ревизорског кадра ради сагледавања потреба за 
стицањем звања, овлашћени државни ревизор и државни ревизор и стицања 
потребних професионалних звања и вештина за  извођење Законом прописаних 
обавезних ревизија у 2008. Години. 
 
 Још једном подвлачимо, да горе поменуто неће моћи бити реализовано 
уколико Влада не обезбеди адекватан и примерен простор Државној 
ревизорској институцији , и на тај начин  омогући  јој нормалан рад. У том 
случају Савет Државне ревизорске институције не може да прихвати на себе 
никакву одговорност за неизвршење постављених задатака. 
 
  
 


