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ГОДИШЊИ ПЛАН ЈИР - Општина Прњавор за 2023. годину  
 

1. Циљ: Адекватно планирање ревизија на основу процјене ризика. 

2. Наратив: Приликом планирања интерних ревизија предност ће имати високоризичне области, као и оне области нижих 
ризика које досад нису биле ревидиране. 

3. Повратне информације руководиоца субјекта:  

4. Ресурси Просјечан број дана у години 1 ИР за планиране ревизије: 200 
Просјечан број дана у години 1 ИР за непланиране/ад хок 
ревизије: 

28 

Број интерних ревизора: 1 
Укупно: 228 

 

5. Преглед ревизорских ангажмана и осталих активности ИР 

5.1. Пренесене ревизије из претходне године: 

 

Ревизије из претходне године које се не могу провести: 

Субјекат јавног 
сектора 

Организациона 
јединица  Ризик Пословни процес Назив ревизије Врста ревизије Разлог за непровођење ревизије 

       

 

 

5.2. Ревизије на основу процјене ризика: 
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1. Назив ревизије Ревизија оперативних планова у Одсјеку за цивилну заштиту   

Субјекат јавног сектора Општина Прњавор 

Организациона јединица Одсјек за цивилну заштиту 

Ризик Немогућност правовременог одговора ради недостатка људства и МТС-а  

Пословни процес Доношење оперативних планова и провођење мјера 

Врста ревизије Ревизија усклађености 

Период  10/01/2023 - 31/01/2023 

Циљ Доношење оперативних планова 

Обим Од законске регулативе до оперативних планова 

Главна питања Доношење оперативних планова на локалном нивоу која су дефинисана законом на републичком нивоу 

Ревизорски приступ (укључујући 
и ревизорске методе) 

тестирање, преглед документације, интервју 

Вођа ревизорског тима Зоран Дебељак 

Лице за надзор квалитета  
Број дана 

 

Ревизор 1 - Зоран Дебељак Број дана: 0 

Ресурси Ревизор дани: 16 
Путни трошкови: 0.00 
Вањски експерт: 0.00 

 

2. Назив ревизије Ревизија стамбеног збрињавања ППБ и РВИ од прве до четврте категорије у Одјељењу за борачко- инвалидску заштиту  

Субјекат јавног сектора Општина Прњавор 
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Организациона јединица Одјељење за борачко- инвалидску заштиту 

Ризик Достављање нетачних и непотпуних података 

Пословни процес Наставак стамбеног збрињавања ППБ и РВИ од 1. до 4. категорије  

Врста ревизије Финансијска ревизија 

Период  01/02/2023 - 28/02/2023 

Циљ Рјешавање стамбеног збрињавања лица која испуњавају услове дефинисане важећим законом 

Обим Од законске регулативе до предмета лица која су испунила услове 

Главна питања рјешавање стамбеног збрињавања борачких категорија 

Ревизорски приступ (укључујући 
и ревизорске методе) 

тестирање, преглед документације, интервју 

Вођа ревизорског тима Зоран Дебељак 

Лице за надзор квалитета  
Број дана 

 

Ревизор 1 - Зоран Дебељак Број дана: 0 

Ресурси Ревизор дани: 20 
Путни трошкови: 0.00 
Вањски експерт: 0.00 

 

3. Назив ревизије Ревизија накнада одборника и чланова скупштинских комисија у Стручној служби Скупштине општине Прњавор  

Субјекат јавног сектора Општина Прњавор 

Организациона јединица Стручна служба Скупштине општине Прњавор  

Ризик Лоше планирање буџетске позиције 
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Пословни процес Процес израде буџета из надлежности Стручне службе 

Врста ревизије Финансијска ревизија 

Период  01/03/2023 - 31/03/2023 

Циљ Осигурати да је највећа буџетска ставка (Конто 412900 - Накнаде одборника и чланова скупштинских комисија) адекватно планирана. 

Обим Од законске регулативе до конкретних исплата са ставке 412900 - Накнаде одборника и чланова скупштинских комисија 

Главна питања Утврдити да ли су средства додијељена одборницима и члановима скупштинских комисија. 

Ревизорски приступ (укључујући 
и ревизорске методе) 

тестирање, интервју, преглед документације 

Вођа ревизорског тима Зоран Дебељак 

Лице за надзор квалитета  
Број дана 

 

Ревизор 1 - Зоран Дебељак Број дана: 0 

Ресурси Ревизор дани: 23 
Путни трошкови: 0.00 
Вањски експерт: 0.00 

 

4. Назив ревизије Ревизија збрињавања и нешкодљивог одстрањивања паса луталица у Одјељењу за инспекцијске послове   

Субјекат јавног сектора Општина Прњавор 

Организациона јединица Одјељење за инспекцијске послове 

Ризик Нешкодљиво уклањање паса луталица   

Пословни процес Процес збрињавања и нешкодљивог одстрањивања паса луталица 

Врста ревизије Финансијска ревизија 
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Период  03/04/2023 - 28/04/2023 

Циљ Збрињавање и нешкодљиво одстрањивање паса луталица 

Обим Од законске регулативе до исплате средстава  

Главна питања Утврдити на који начин се исплаћују средства за збрињавање и нешкодљиво одстрањивање паса луталица. 

Ревизорски приступ (укључујући 
и ревизорске методе) 

тестирање, интервју, преглед документације 

Вођа ревизорског тима Зоран Дебељак 

Лице за надзор квалитета  
Број дана 

 

Ревизор 1 - Зоран Дебељак Број дана: 0 

Ресурси Ревизор дани: 18 
Путни трошкови: 0.00 
Вањски експерт: 0.00 

 

5. Назив ревизије Ревизија примјене Закона о слободи приступа информацијама у Кабинету начелника  

Субјекат јавног сектора Општина Прњавор 

Организациона јединица Кабинет начелника 

Ризик Неблаговремено достављање одговора од стране надлежних организационих јединица   

Пословни процес Процес примјене Закона о слободи приступа информацијама 

Врста ревизије Ревизија система 

Период  10/05/2023 - 31/05/2023 

Циљ Адекватна примјена Закона о слободи приступа информацијама 
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Обим Од законске регулативе до запримљених предмета по основу Закона о слободи приступа информацијама  

Главна питања Утврдити на који начин се рјешавају предмети који се тичу Закона о слободи приступа информацијама. 

Ревизорски приступ (укључујући 
и ревизорске методе) 

тестирање, интервју, преглед документације 

Вођа ревизорског тима Зоран Дебељак 

Лице за надзор квалитета  
Број дана 

 

Ревизор 1 - Зоран Дебељак Број дана: 0 

Ресурси Ревизор дани: 20 
Путни трошкови: 0.00 
Вањски експерт: 0.00 

 

6. Назив ревизије Ревизија израде статистичких извјештаја у Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности  

Субјекат јавног сектора Општина Прњавор 

Организациона јединица Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности 

Ризик Неблаговремено достављени подаци  

Пословни процес Процес израде статистичких извјештаја 

Врста ревизије Ревизија система 

Период  01/06/2023 - 30/06/2023 

Циљ Израда статистичких извјештаја и достављање надлежним институцијама 

Обим Од законске регулативе до достављених статистичких извјештаја 

Главна питања Утврдити да ли се благовремено достављају статистички извјештаји надлежним институцијама. 



ЈИР - Општина Прњавор 
ОБРАЗАЦ 1б 

 

 

Ревизорски приступ (укључујући 
и ревизорске методе) 

тестирање, интервју, преглед документације 

Вођа ревизорског тима Зоран Дебељак 

Лице за надзор квалитета  
Број дана 

 

Ревизор 1 - Зоран Дебељак Број дана: 0 

Ресурси Ревизор дани: 19 
Путни трошкови: 0.00 
Вањски експерт: 0.00 

 

7. Назив ревизије Ревизија продаје непокретности у Одсјеку за јавне набавке, правна питања и прописе   

Субјекат јавног сектора Општина Прњавор 

Организациона јединица Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе 

Ризик Одустајање купца од реализације куповине  

Пословни процес Процес продаје непокретности у својини општине Прњавор 

Врста ревизије Финансијска ревизија 

Период  03/07/2023 - 31/07/2023 

Циљ Продаја непокретности 

Обим Од законске регулативе до реализоване продаје непокретности 

Главна питања Утврдити да ли је испоштована важећа законска регулатива приликом продаје непокретности. 

Ревизорски приступ (укључујући 
и ревизорске методе) 

тестирање, интервју, преглед документације 

Вођа ревизорског тима Зоран Дебељак 

Лице за надзор квалитета  Број дана 



ЈИР - Општина Прњавор 
ОБРАЗАЦ 1б 

 

 

 

Ревизор 1 - Зоран Дебељак Број дана: 0 

Ресурси Ревизор дани: 21 
Путни трошкови: 0.00 
Вањски експерт: 0.00 

 

8. Назив ревизије Ревизија изградње и одржавања јавне расвјете у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и инвестиције   

Субјекат јавног сектора Општина Прњавор 

Организациона јединица Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције 

Ризик Прекид рада уличне расвјете  

Пословни процес Изградња и одржавања јавне расвјете 
(у граду и мјесним заједницама) 

Врста ревизије Ревизија система 

Период  01/08/2023 - 31/08/2023 

Циљ Изградња и одржавање јавне расвјете 

Обим Од законске регулативе до конкретног одржавања јавне расвјете 

Главна питања Утврдити на који начин се одржава јавна расвјета.  

Ревизорски приступ (укључујући 
и ревизорске методе) 

тестирање, интервју, преглед документације 

Вођа ревизорског тима Зоран Дебељак 

Лице за надзор квалитета  
Број дана 

 

Ревизор 1 - Зоран Дебељак Број дана: 0 

Ресурси Ревизор дани: 19 
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Путни трошкови: 0.00 
Вањски експерт: 0.00 

 

9. Назив ревизије Ревизија наплате прихода у ЈУ Центар за социјални рад Прњавор  

Субјекат јавног сектора ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 

Организациона јединица ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 

Ризик 
Обвезник у земљи недоступан Центру за социјални рад, смрт обвезника, прикривање обвезника осигурања од стране издржаваног лица, 
прикривање висине прихода од стране стараоца за посебне случајеве као и недостављање информација о промјенама на висини примања које 
се остварују по основу пензије 

Пословни процес Наплата прихода 

Врста ревизије Финансијска ревизија 

Период  01/09/2023 - 29/09/2023 

Циљ наплата прихода 

Обим Од законске регулативе до наплате прихода 

Главна питања Утврдити на који начин се врши наплата прихода и које се мјере предузимају на смањењу ризика. 

Ревизорски приступ (укључујући 
и ревизорске методе) 

тестирање, интервју, преглед документације 

Вођа ревизорског тима Зоран Дебељак 

Лице за надзор квалитета  
Број дана 

 

Ревизор 1 - Зоран Дебељак Број дана: 0 

Ресурси Ревизор дани: 19 
Путни трошкови: 0.00 
Вањски експерт: 0.00 
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10. Назив ревизије Ревизија вођења регистра запослених у Одјељењу за општу управу  

Субјекат јавног сектора Општина Прњавор 

Организациона јединица Одјељење за општу управу 

Ризик Неуредна документација/нетачни подаци 

Пословни процес Процедура вођења регистра запослених у општинској управи и других евиденција из радно-правне области запослених у општинској управи 

Врста ревизије Ревизија усклађености 

Период  02/10/2023 - 31/10/2023 

Циљ Ажурно вођење регистра запослених 

Обим Од законске регулативе до ажурираног регистра запослених  

Главна питања Утврдити на који начин се води регистар запослених. 

Ревизорски приступ (укључујући 
и ревизорске методе) 

тестирање, интервју, преглед документације 

Вођа ревизорског тима Зоран Дебељак 

Лице за надзор квалитета  
Број дана 

 

Ревизор 1 - Зоран Дебељак Број дана: 0 

Ресурси Ревизор дани: 18 
Путни трошкови: 0.00 
Вањски експерт: 0.00 

 

11. Назив ревизије Ревизија плаћања у Одјељењу за финансије  

Субјекат јавног сектора Општина Прњавор 
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Организациона јединица Одјељење за финансије 

Ризик Квар ИТ система 

Пословни процес Процес плаћања 

Врста ревизије Финансијска ревизија 

Период  01/11/2023 - 30/11/2023 

Циљ Плаћање обавеза 

Обим Од законске регулативе до конкретне исплате 

Главна питања Утврдити да ли се благовремено плаћају доспјеле обавезе. 

Ревизорски приступ (укључујући 
и ревизорске методе) 

тестирање, интервју, преглед документације 

Вођа ревизорског тима Зоран Дебељак 

Лице за надзор квалитета  
Број дана 

 

Ревизор 1 - Зоран Дебељак Број дана: 0 

Ресурси Ревизор дани: 18 
Путни трошкови: 0.00 
Вањски експерт: 0.00 

 

12. Назив ревизије Ревизија израде и примјене докумената просторног уређења у Одјељењу за просторно уређење  

Субјекат јавног сектора Општина Прњавор 

Организациона јединица Одјељење за просторно уређење 

Ризик Неблаговремена израда документа просторног уређења у складу са процедуром  
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Пословни процес Процес израде и примјене докумената просторног уређења 

Врста ревизије Ревизија усклађености 

Период  01/12/2023 - 29/12/2023 

Циљ Израда докуменaта просторног уређења 

Обим Од законске регулативе до израђених докумената просторног уређења 

Главна питања Утврдити да ли су благовремено израђени документи просторног уређења. 

Ревизорски приступ (укључујући 
и ревизорске методе) 

тестирање, интервју, преглед документације 

Вођа ревизорског тима Зоран Дебељак 

Лице за надзор квалитета  
Број дана 

 

Ревизор 1 - Зоран Дебељак Број дана: 0 

Ресурси Ревизор дани: 17 
Путни трошкови: 0.00 
Вањски експерт: 0.00 

 
 

5.3. Задаци који не произлазе из Регистра ризика (Остали ревизорски ангажмани и друге активности ИР): 

Субјекат јавног сектора Садржај задатака Укупан број ревизор дана 

 

 

5.4.* Показатељи успјешности: 

Постотак високоризичних ревизијских ангажмана у току године 80 % 



ЈИР - Општина Прњавор 
ОБРАЗАЦ 1б 

 

 

Процент обављених ревизија и савјетодавних услуга у задатом року 90 % 

Промјене у процесима које су посљедица провођења датих препорука ревидираном субјекту 70 % 

Просјечна оцјена већа од 3 према резултатима анкетног упитника о задовољству ревидираног субјекта - 

Број година ревизорског искуства вође ревизорског тима 7 

Број потребних сати едукације по ревизору годишње остварени 40 

Планирани ревизорски дани за спровођење ревизије су у потпуности остварени 90 % 

Остварено повећање прихода/смањење расхода  - 

Проценат извршеног годишњег плана интерне ревизије 90 % 

Број година ревизорског искуства лица које врши надзор - 

Број планираних ревизија текуће године је повећан у односу  на претходну годину (процентуално исказати ) - 

Постотак препорука које су прихваћене од стране ревидираног субјекта 90 % 

 

 

5.5.* Укупан број дана и други ресурси у години: 

 Укупан број расположивих дана 
базираних на ризицима  

Остали ревизорски ангажмани и 
друге активности интерне 
ревизије 

Укупан број дана  Путни трошкови 

Зоран Дебељак 0 0 0  

Укупно: 228 0 228 0.00 

Вањски експерт 0.00 

 

5.6.* Кадровска попуњеност ЈИР/ОИР и вредновање радних мјеста 



ЈИР - Општина Прњавор 
ОБРАЗАЦ 1б 

 

 

Назив радног мјеста Број систематизованих 
радних мјеста 

Број попуњених радних 
мјеста 

Лиценцирани Коефицијент радног 
мјеста 
(КС) 

Висина основице за 
обрачун плате 

Руководилац 
јединице/Директор одјељења за 
интерну ревизију 

1 0 0 24.53 115.00 

Лиценцирани интерни ревизор 1 1 1 15.11 115.00 

Остали називи радних мјеста 0 0 0 0.00 0.00 

Укупно систематизованих 2 1  1   

Ангажовани екстерни ревизори 0 0 0 0.00 0.00 

Укупно 
(систематизованих+ангажовани 
екстерни експерти): 

2 1 1   

 

Датум: 27.12.2022. године 

 

 

      
 

Зоран Дебељак, интерни ревизор 
 

 
Дарко Томаш, начелник 

 


