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ТЕМА СПЕЦИЈАЛНОГ ИЗДАЊА: ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА, УЛОГА ИНТЕРНЕ 

РЕВИЗИЈЕ И УВОЂЕЊЕ НОВОГ ОКВИРА 
 

 Специјално издање часописа Global Perspectives and Insights, које се састоји из три дела, истражује улогу интерне ревизије у систему 

вештачке интелигенције, разматрајући повезане ризике и могућности. У овом издању часописа представљен је такође и ревизорски 

оквир за вештачку интелигенцију, састављен од шест компоненти, који су постављени у контексту стратегије једне организације за 

вештачку интелигенцију. 

  
 

ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ СПЕЦИЈАЛНО ИЗДАЊЕ ЧАСОПИСА 

"GLOBAL  PERSPECTIVES AND INSIGHTS" у издању IIA 
    

 О „Global Perspectives and   

Insights“:  
   

 Часопис је креиран као одговор на све 

веће захтеве савременог-пословног 

друштва за даљим развојем лидерства → 

“timely thought leadership“ – лидерство које 

је снажно, делује правовремено, значајно, 

актуелно и које одговара светским 

геополитичким и економским утицајима. 

Глобално оријентисан часопис, нуди нова 

сазнања у области лидерства и усмерен је 

ка његовим кључним питањима. Извори су 

различити: IIA Global, институти, 

регионалне асоцијације, IFAC, INTOSAI.  

 

 

 

 
  

       
      

 

      

                                                  

       

     

 

 

  Преузмите комплетан часопис на следећем линку: https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx 

 

 

https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
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Професија интерне ревизије не може занемарити наредну дигиталну границу – вештачку интелигенцију. Да би се припремили, интерни 
ревизори морају да разумеју основе вештачке интелигенције, улоге које интерна ревизија може и требало би да игра, као и ризике и 
могућности повезане са вештачком интелигенцијом. Како би сустигли ове изазове, интерни ревизори треба да користе посебан оквир за 
добијање систематичаног и дисциплиног метода за процену и побољшање ефикасности управљања ризиком, контрола и процеса 
корпоративног управљања, повезаних са вештачком интелигенцијом. 

У првом делу специјалног издања приказано је шест компоненти ревизорског оквира за вештачку интелигенију, а то су: управљање 
вештачком интелигенцијом, архитектура података и инфраструктура, квалитет података, мерење перформанси вештачке интелигенције, 
људски фактор, и фактор црне кутије (обично сложен електронски уређај чији унутрашњи механизам је или скиврен или тајанствен 
кориснику, однсно све што је тајанствено или непознате унутрашње функције).  

Прве три компоненте детаљно су обрађене у другом делу, док су остале компоненте свеобухватно разматране у трећем делу специјалног 
издања часописа Global Perspectives and Insights. 

Други и трећи део специјалног издања такође приказују и релевантне циљеве ангажмана и процедуре које интерни ревизори могу 
користити приликом израде програма ревизије повезаног са вештачком интелигенцијом, како би се уклопили у профил ризика 
организације и стратешке циљеве. 

 

П р и п р е м и л а:  Ј е л е н а  В у к о в и ћ 


