
ПРИЛОГ А: Препоручене политике за законе, прописе и лиценцирање 

интерних ревизора 

 

1. Када владе предлажу законе или прописе који се односе на интерну ревизију, 

Институт интерних ревизора подржава ове напоре и препоручује да у законима и 

прописима треба да: 

 буде истакнут захтев за успостављање интерне ревизије у организацијама које су 

корисници јавних средстава, које рукују новцем из фондова, или оним организацијама чије 

се управљање одвија изван директне контроле власника; и  

 се придржавају законодавних и регулаторних смерница развијених од стране Института 

интерних ревизора, које укључују специфичан услов да се функција интерне ревизије и 

интерни ревизори усклађују са међународним оквиром професионалне праксе (МОПП). 

2. Институт интерних ревизора не подржава постављање обавезних услова 

издавања дозволе за практичара интерне ревизије из следећих разлога:  

 лиценцирање практичара, укључујући и постављање и праћење обавезних услова 

лиценцирања, обично се одвија на локалном нивоу. Стога би способност Института 

интерних ревизора да развије глобалне професионалне захтеве, који задовољавају 

тренутне и будуће захтеве струке, била ослабљена. 

 Усклађеност са МОПП-ом и достигнућа сертификације за интерну ревизију већ пружају 

механизме за показивање и процену квалитета и професионалности појединачних 

ревизора. 

 Увођење дозвола за интерне ревизоре створиће баријеру за улазак у професију, и 

смањиће способност интерне ревизије да привуче различите вештине које су потребне у 

данашњем сложеном свету. 

3. Како је интерна ревизија кључни елемент јаког управљања, Институт интерних 

ревизора залаже се за успостављање организационих структура управљања које 

укључују интерну ревизију. Препоручује се да управљачке структуре предлажу:  

 успостављање функције интерне ревизије која извештава Одбор функционално и 

извршног директора административно; 

 да је Одбор одговоран за одобравање Повеље интерне ревизије, плана ревизије 

заснованог на процени ризика, буџета и ресурсеа, као и именовање, накнаде, контролу и 

разрешење извршног руководиоца ревизије; 

 да су функција интерне ревизије и интерни ревизори усклађени са МОПП-ом; и  

 обавезу обелодањивања усаглашености организације са овим препорукама. 

4. Афилијације Института интерних ревизора морају да пријаве седишту 

Института, када постану свесни локалних напора да се креирају закони, прописи 

или дозволе које се односе на интерну ревизију. Афилијације не могу да 

успоставе локалне услове, као што су сертификати или лиценце, без писмене 

сагласности Института. 



 


