
Упознајте се са интерном 

ревизијом  

Професија која прави разлику 

 



Шта је интерна ревизија? 

• Интерна ревизија је једна независна, објективна активност, 

дизајнирана да повећа вредност и побољша пословање једне 

организације. 

• Интерна ревизија је од пресудног значаја за: снажно управљање 

корпорацијом, савладавање ризика, ефективну интерну 

контролу и  ефикасно пословање. 

 



Предлог за вредновање 

• Нуди објективно уверавање 

• Обезбеђује увид 

• Побољшава ефективност и 

ефикасност 

• Дугорочна одрживост 
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Шта интерни ревизори раде?  

• Процењују ризике 

• Евалуирају контроле 

• Побољшавају пословања 

• Ревидирају процесе и процедуре 

• Обезбеђују (пропуснице, јемство, заштиту) 

• Обезбеђују увид и предвиђања 

• Саопштавају резултате и препоручују акцију (деловање) 

 



Важност интерних ревизора 

• Откривају шта функционише 

• Мотре на корпорацијску културу 

• Објективно посматрају организацију 

• Доносе перспективу широм организације 

• Заговорници су побољшања 

• Подижу црвене заставе 

• Саопштавају ствари какве јесу 

• Одани су саветници 

 



Интерни ревизори процењују ризике 

• Помажу да се спречи дешавање лоших ствари 

• Помажу да се добре ствари догоде 

• Помажу менаџменту да разуме: 

      - Где су њихови ризици? 

      - Да ли су ти ризици под контролом? 

      - Да ли вреди ризиковати? 

 



 Није довољно само препознати ризике 

 

• Интерни ревизори процењују контроле које помажу 

организацијама да се изборе са ризицима 

  Да ли су контроле на месту? 

 Да ли контроле делују? 

 Да ли су неопходне додатне контроле? 

 Има ли непотребних контрола? 

 Да ли контроле ефективно утичу на смањење трошкова? 

 



Поређење на високом нивоу 

Интерна ревизија Ревизија финансијских извештаја 

Широки фокус 
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Основна средства која обезбеђују 

сигурност 

Потребне су разноврсне вештине 

Саставни део организације 

Одређени фокус 

Прецизни финансијски извештаји 

Тренутна брига 

Ревидирање историјских података 
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другим регулативама 

Првенствено рачуноводствене 
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Када је једној организацији потребна 

интерна ревизија? 

• Интерна ревизија није законски потребна у САД. 

     - Изузеци: корпорације које се налазе на листи NYSE 

(Њујоршка берза) и неколико одређених индустријских/владиних 

организација 

• Захтева се у неким земљама 

• Свака организација, без обзира на величину, треба да има неку 

врсту система/процеса интерне контроле 

• ИИР верује да једној организацији најбоље служи добро 

информисана, независна и професионално компетентна 

функција интерне ревизије 

 



Институт интерних ревизора (ИИA) 

• Институт интерних ревизора (ИИА) најпознатији је заступник, 

пружалац образовања и доносилац стандарда, смерница и 

сертификата у интерној ревизији.  

• Основан 1941. године, Институт интерних ревизора пружа 

услуге својим члановима којих има преко 180.000, а који потичу 

из преко 170 земаља и територија.  

• Глобално седиште удружења је у Lake Mary, Fla. у Сједињеним 

Америчким Државама.  

• За више информација посетите www.globaliia.org или 

www.theiiar.org. 

 



Међународни оквир професионалне праксе 

ИИР поставља стандарде за начин на који ће се 

интерна ревизија спроводити широм света кроз 

Међународни Оквир Професионалне Праксе 

(IPPF). 

 



О АУТОРСКИМ ПРАВИМА И ПРЕВОДУ 

Ауторска права 
Ауторска права ® 2018 The Institute of Internal Auditors. 

За дозволу репрдуковања молимо вас да се обратите guidance@theiia.org 

  

Превод на српски језик 
Удружење интерних ревизора Србије објављује ову публикацију у мају 2018. 
године, по одобрењу ИИА. 

  

Текст превеле  обрадиле у презентацији на српском језику: Александра 
Герић, Ана Орловић и Теодора Вуковић, студенти треће године на смеру 
Рачуноводство и ревизија АЛФА БК Универзитета. 

  

Рецензија превода:др Јозефина Беке Тривунац, ЦИА и Мира Вуковић. 
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