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О Институту интерних ревизора (ИИА)
Основан 1941. године, Институт интерних ревизора (ИИА) је међународна професионална 
организација са седиштем у Алтамонте Спрингсу, Флорида, у Сједињеним Америчким Државама. 
ИИА је међународни глас професије интерне ревизије, признати ауторитет, главни заступник, 
најзначајнији пружалац образовања.

О Водичима за праксу
Водичи за праксу су допунске смернице за извођење интерне ревизије. Они се баве детаљним 
процесима и процедурама, као што су технике и алати, програми, као и приступом „корак 
по корак“ и примерима резултата. Водичи за праксу део су ИИА МОПП-а. Како су део строго 
препоручене категорије водича, усаглашеност са истима није обавезујућа, али је строго 
препоручена. Водичи су одобрени од стране Међународног института интерних ревизора путем 
формалног прегледа и процеса одобравања.

Глобални водичи за ревизију технологија (ГТАГ) јесу врста Водича за праксу који су писани јасним 
пословним језиком ради указивања на благовремена питања која се односе на управљање 
информационим технологијама, контроли и сигурности.

За друге ауторитативне смернице које припрема ИИА, молимо вас, посетите наш вебсајт    
www.globaliia. org/standards-guidance or www.theiia.org/guidance.

Заштита од одговорности
Међународни институт интерних ревизора објављује овај документ за информативно-
едукативну сврху. Материјал овог водича није намењен да обезбеди дефинитивне одговоре 
специфичним појединачним околностима и као такав једино је намењен да буде коришћен 
као водич. ИИА препоручује да увек обезбедите независни експертски савет који се директно 
односи на специфичну ситуацију. ИИА не прихвата било какву одговорност за искључиво 
ослањање на овај водич.

Ауторска права
Ауторска права ® 2012 The Institute of InternalAuditors.
За довозволу репродуковања молимо вас да се обратите guidance@theiia.org.

Превод на српски језик
Удружење интерних ревизора Србије објављује ову публикацију у децембру 2018. године,  
по одобрењу ИИА из 2016. године.
Текст водича превео: Младен Кандић, ЦИА
Рецензија превода: Марија Бановић, ЦИА, Стефан Поповић - дипломирани информатичар и 
Јозефина Беке Тривунац, ЦИА

Лектор: Нина Савчић, дипломирани филолог српског језика и књижевности.
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