
Промене у савременом пословном окружењу 
и настајање нових с њима повезаних ризика 
одвиjају се све брже и брже. Савремена интерна 
ревизија стога захтева оквир јасно утврђених 
принципа, стандарде најбоље праксе и смернице 
које не само да су благовремено донете, већ 
антиципирају нове промене.

Да би интерни ревизори могли да прате окружење 
које се стално мења, нови Међународни оквир 
професионалне праксе мора да се развија како би 
био подршка професији и како би ишао у сусрет 
изазовима – развијајући област обухваћених 
ризика, промене у очекивањима интересних 
страна и правне и регулаторне захтеве за 
побољшањем корпоративног управљања, 
управљања ризицима и интерним контролама.

Кључна унапређења новог МОПП-а обухватају:
• Установљење Мисије интерне ревизије
• Установљење Основних принципа професионалне праксе интерне ревизије
• Преименовање Практичних савета у Смернице за примену

Додатне алатке и смернице наћи ћете на: www.globaliia.org
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МИСИЈА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
„Да унапређује и штити организационе вредности, тиме што обезбеђује на ризику 

сазновано и објективно уверавања, савет и поглед.“
Мисија интерне ревизије јасно изражава шта је то што интерна ревизија тежи да оствари у оквиру организације. 

Њено место у новом МОПП-у је да искаже намеру, показујући како практичари треба да поставе читав оквир да би 
повећали своју способност за достизање мисије.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
• Демонстрира интегритет;
• Демонстрира компетентност и дужну професионалну пажњу;
• Објективна је и не подлеже непримереним утицајима 

(независна је);
• Усклађује се са стратегијама, циљевима и ризицима 

организације;
• Адекватно је позиционирана и има одговарајуће ресурсе;
• Демонстрира квалитет и континуирано унапређење;
• Ефективно комуницира;
• Обезбеђује уверавање засновано на ризику;
• Проницљива је, проактивна и усмерена на будућност;
• Промовише унапређење организације.

Међународни стандарди професионалне праксе интерне 
ревизије (Стандарди) одувек су били „засновани на принципима“, 
иако ти принципи нису никада били јасно утврђени.

ПРЕПОРУЧЕНЕ СМЕРНИЦЕ
Препоручене смернице подржане су од стране IIA путем формалног 
процеса одобравања. Оне описује праксе за ефективну примену 
Дефиниције интерне ревизије, Етичког кодекса и С�ан�ар�а, као и 
нове Мисије интерне ревизије.

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ
Смернице за примену, као један проширени и свеобухватан 
скуп смерница, који ће постепено заменити Практичне 
савете, помажу интерним ревиорима у достизању 
усклађености са С�ан�ар�има.

ДОПУНСКЕ СМЕРНИЦЕ
Допунске смернице обезбеђују детаљна упутства за 
спровођење активности интерне ревизије. Ово укључује 
тематске области, питања специфична за сектор, као и 
процесе и процедуре, алате и технике, програме, приступ 
корак-по-корак, као и примере за извештавање.

Нови МОПП примењује се од јула 2015. г. када је и објављен. 
Сви Водичи за праксу, Глобални технолошки водичи за 
ревизију (GTAG) и Водичи за процену IT ризика (GAIT) 
аутоматски постају део Препоручених допунских смерница.

ОБАВЕЗНЕ СМЕРНИЦЕ
За професионалну праксу интерне ревизије 
захтева се, и од суштинске је важности, 
усклађеност са принципима наведеним у 
Обавезним смерницама.
Обавезне смернице прошле су кроз 
ригорозан процес усвајања, који укључује и 
јавну расправу. Обавезни елементи Новог 
МОПП-а су: Основни принципи, Стандарди, 
Дефиниција интерне ревизије и Етички 
кодекс.
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