
Ново звање  IIA – Internal Audit Practicioner  
 

Од недавно, Институт интерних ревизора (ИИА) увео је ново звање: Internal Audit 
Practitioner. 

 

 
Новоуведено звање је сјајан начин за интерне ревизоре који тек почињу своју каријеру 

или ротирајуће ревизоре да покажу своје способности у области интерне ревизије. 

Такође, оно представља и подстрек кандидатима за стицање ЦИА звања и као 

својеврсни доказ о достигнутом напретку на том путу. Стицање овог звања, такође, је и 

одлична прилика за извршне руководиоце интерне ревизије да члановима свог тима 

пруже солидно основно ревизорско знање. 

За стицање звања Internal Audit Practitioner морају се задовољити следећи услови: 

1) Регистрација код ИИА и то путем следеће апликације 

Накнада за пријаву износи 115 УСД за чланове, односно 230 УСД за лица која нису 
чланови ИИА. Накнада се уплаћује на основу информација о начину плаћања 

2) Положен испит CIA Part I 

Накнада за пријаву и полагање испита је приказана на линку структура цене и 

износи 280 УСД за чланове, односно 395 УСД за лица која нису чланови ИИА. 

3) 6 месеци искуства у раду на пословима интерне ревизије или сличним пословима 
(нпр. искуство на пословима ревизије или процене, укључујући интерну и 
екстерну ревизију, осигурање квалитета, усклађеност и интерну контролу). 
  Образац верификације радног искуства 

4) Образац са референцама о карактеру потписан од стране носиоца звања  CIA, 

CRMA, CGAP, CCSA, CFSA  

  Образац са референцама о карактеру 
5) Доказ о идентитету (скенирана копија важеће личне карте или пасоша) прикачити 

под „остало“ на порталу за аплодовање докумената 

Кандидати за стицање звања CIA који су испит CIA Part 1 положили у претходна 24 месеца, 

могу се приајвити за добијање звања Internal Audit Practitioner. Накнада за издавање 

звања износи 65 УСД за чланове, односно 115 УСД за лица која нису чланови ИИА. 

 
Напомена: 

Обзиром на свој карактер и циљеве увођења, звање Internal Audit Practitioner  има 

ограничени рок трајања од 3 године. 

 
За више информација посетите линкове: 
https://na.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Internal-Audit-Practitioner.aspx  

https://na.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Internal-Audit-Practitioner-FAQ.aspx 

Припремио: Иван Ђунисијевић, директор Одељења Интерне ревизије, Bank of China Srbija. 
Ажурирала 05.03.2019. Тања Којадиновић, Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља, Ресавица. 
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