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Поред Стандарда, чије је примена обавезна, чланови УИРС велику пажњу посвећују 

СТАНОВИШТИМА ИИА, и можемо да очекујемо да ће ускоро сва објављена становишта 

бити преведана. Нека од раније преведених становишта више нису важећа, и стога се 

не појављују у овом прегледу.  

Становишта (мишљења, односно гледишта Института интерних ревизора - IIA) пружају 

помоћ широком кругу интересних страна, али су првенствено дизајнирана да 

обавесте и образују интересне стране интерне ревизије о питањима од значаја за 

ИИА и саму професију. Најважнија интересна страна интерне ревизије су одбор за 

ревизију и руководство организације.  

Становишта се углавном баве питањима од значаја за корпоративно управљање 

(управљање организацијом), ризиком или контролом, и са разумевањем значаја 

разграничавања повезаних улога и одговорности интерне ревизије. 

Оригиналне смернице доступне су на: 

 https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Pages/Position-Papers.aspx. На 

овом сајту налазе се и преводи становишта на друге језике, од којих су за нас важни 

преводи на српски и хрватски језик. Становишта су доступна без накнаде свим 

заинтересованим странама. 
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КРАТАК ПРЕГЛЕД СВИХ СТАНОВИШТА 

Улога интерне ревизије у органу управљања/извршном 

одбору 

Да ли интерна ревизија учествује на састанцима органа управљања организацијом или извршног 

одбора у великој мери зависи од тога како руководство дефинише обухватност рада интерне 

ревизије. За организације које интерној ревизији дају ширу улогу од функицје уверавања у 

финансијско извештавање тако да она укључује оперативна и стратешка питања, постоји већика 

могућност да интерна ревизија дода вредост учешћствањем у разноврсним састанцима управних 

и извршних органа. Овај документ даје примере тога где интерна ревизија може да дода 

вредност, даје питања које лидери могу да поставе пре него што укључе интерну ревизију у позив, 

и указује на мере опрема које треба предузети при учешћу како би се обезбедило да објективност 

интерне ревизије не буде нарушена. 

Повеља интерне ревизије: Нацрт за успех у уверавању 

Да би интерна ревизија радила на највишем нивоу, мора имати јасно дефинисане и уобличене 

наредбе од стране органа управе и руководства. Ово се најлакше постиже са добро дизајнираном 

повељом интерне ревизије која служи као нацрт о томе како ће интерна ревизија радити и 

помаже органу управе да јасно сигнализира вредност коју додељује независности интерне 

ревизије. 

Ова смерница препознаје седам кључних области које подупиру свеукупну снагу и ефектиност 

активности и треба да буде укључена у повељу интерне ревизије. Она такође истиче пет кључних 

порука и пет питања које интересне стане треба да питају како би се направила повеља која шаље 

јасну, недвосмислену поруку о улогзи интерне ревизије у организацији. 

Односи поверења - Изградња бољих односа између 

одбора за ревизију и интерне ревизије 

Најбољи односи су партнерства. Извршни руководилац ревизије мора бити подједнако отворен и 

јасан према одбору за ревизију о начинима интензивирања и унапређивања његове подршке 

активности интерне ревизије. Успостављање доброг односа између одбора за ревизију и интерне 

ревизије може да доведе до значајне разлике у способности интерне ревизије да пружи најбољу 

могућу услугу уверавања и консалтинга. 

Смерница препознаје пет кључних порука које се заснивају на јасном разумевању одговорности за 

извештавање и усклађивање, укључујући шта се од ње очекује и захтева, као и пет кључних 

питања које орган управљања треба да постави. 
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Превара и интерна ревизија: Уверавање о контролама 

повезаним са преваром од фундаменталног је значаја 

Превара није својствена било којој организацији и ни једна организација није на њу имуна. Пошто 

могућност чињења преваре свуда постоји, за организацију је важно да ефективно усклади 

различите изворе како би развила јак програм за спречавање настанка преваре. Становиште 

истиче када и како је најефективније користити скуп вештина интерне ревизије и у ком моменту 

треба посегнути за другим ресурсима. Становиште такође пружа кључне поруке које се односе на 

контролне процедуре, планирање заштите и реаговања, оцену изложености ризику и 

истраживање преваре, као и пет питања које све организације треба себи да поставе ради јачања 

свог програма. 

Зашто је усклађеност важна 

Усклађеност са МОПП-ом ос суштинској је значаја за испуњавање дужности интерних ревизора и 

активности интерне ревизије (ИИА). Она показује у којој се мери активност интерне ревизије 

одвија стриктно у складу са Етичким кодексом и дефинисаним професионалним стандардима, као 

и да је особље обучено у складу са специфичним стандардима обуке и континуираног 

професионалног усавршавања. 

Улога интерне ревизије у корпоративном управљању 

Интерна ревизија има виталну улогу у корпоративном управљању / управљању организацијом. 

Интерна ревизија пружа објективно уверавање и увид у ефективност и ефикасност управљања 

ризицима, интерне контроле и процесе управљања организацијом. 

Разматрање кадрова – људски ресурси за активност 

интерне ревизије 

Интерној ревизији потребни су образовани и компетентни кадрови / људски ресурси, како би се 

обезбдедило да послови уверавања и саветовања буду извршени у складу са очекивањаима 

организација, општеприхваћеним принципима и стандардима. Потребно је пажљиво и обазриво 

размотрити одлуку да се интерна ревизија делимично или у целости прибавља споља 

(аутсорсинг). 

  



Промоција професије интерне ревизије   5 

Три линије одбране за ефективни процес управљања 

ризиком и систем интерне контроле 

У двадесет првом веку пословања, 

није необично да нађемо различите 

тимови који ради на управљању 

ризицима у организацији. И док сваки 

обезбеђује јединствену и 

непроцењиву перспективу и вештине, 

управљање ризиком у великом броју 

оделења у организацији мора бити 

пажљиво координирано како би се 

обезбедило да ризик и контролни процеси функционишу како је намеравано. Модел Три линије 

одбране је  непроцењива алатка која помаже руководству и одбору да разумеју и координирају 

напоре за управљање ризиком. 

Улога интерне ревизије у управљању ризицима 

предузећа 

Управљање ризицима је структуиран, 

конзистентан и континуиран процес који 

се примењује у целој организацији која 

препознаје и оцењује ризике, као и 

дослуке о одговорима на ризике и 

извештаје о могућностима и претњама 

које утучи на достигнућа циљева. 

Принципи који су приказани у овој 

смерници могу се користити као водичи 

за укључивање интерне ревизије у све 

облике управљања ризицима, али је 

њена превенствена сврха да упути на 

оквирм управљања ризицима , јер је 

највише могућу да побољша процес управљања организацијом.
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ПОДАЦИ О ПРЕВОДУ СТАНОВИШТА ИИА 

Oригинални назив 
Датум 

објављивања 
Превод назива Превео/превели Рецензенти Лектор 

Position papers  Становиште    

Internal Auditing’s Role in 

Governing Body/Executive 

Committees 

Јануар 2019 

Улога интерне ревизије у 

органу управљања/ 

извршном одбору 

Јованка Томановић, 

ЦИА, ОИР - КОР 

(превод у току) 

  

The Internal Audit Charter: 

A Blueprint to Assurance 

Success 

Јануар 2019 
Повеља интерне ревизије: 

Нацрт за успех у уверавању 

Марија Бановић, ЦИА, 

ОИР - КОР (превод у 

току) 

  

Relationships of Trust – 

Building Better 

Connections Between the 

Audit Committee and 

Internal Audit 

Јануар 2019 

Односи поверења - 

Изградња бољих односа 

између одбора за ревизију 

и интерне ревизије 

Јованка Томановић, 

ЦИА, ОИР - КОР 

Предраг Зиндовић, 

ЦИА и 

Марија Прокић, 

дипл.правник 

Нина Савчић, 

дипломирани 

филог српског 

језика и 

књижевности 

Fraud and Internal Audit: 

Assurance Over Fraud 

Controls Fundamental to 

Success 

Април 2019 

Превара и интерна 

ревизија: Уверавање о 

контролама повезаним са 

преваром од 

фундаменталног је значаја 

Тања Којадиновић, 

мастер економиста 

Иван Ђунисијевић, 

ОИР – КОР, Милена 

Милојевић, ОИР – ЈС, 

ОИР –КОР, и Јозефина 

Беке-Тривунац, ЦИА 

Нина Савчић, 

дипломирани 

филог српског 

језика и 

књижевности 

Why Conformance Matters Мај  2018 
Зашто је усклађеност 

важна 

Тања Којадиновић, 

мастер економиста 

Иван Ђунисијевић, 

ОИР – КОР, Милена 

Милојевић, ОИР – ЈС, 

ОИР –КОР, и Јозефина 

Беке-Тривунац, ЦИА 

Нина Савчић, 

дипломирани 

филог српског 

језика и 

књижевности 
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Oригинални назив 
Датум 

објављивања 
Превод назива Превео/превели Рецензенти Лектор 

Internal Auditing's Role in 

Corporate Governance 
Мај 2018 

Улога интерне ревизије у 

корпоративном 

управљању 

Тања Којадиновић, 

мастер економиста 

Иван Ђунисијевић, 

ОИР – КОР, Милена 

Милојевић, ОИР – ЈС, 

ОИР –КОР, и Јозефина 

Беке-Тривунац, ЦИА 

Нина Савчић, 

дипломирани 

филог српског 

језика и 

књижевности 

Staffing Considerations for 

Internal Audit Activity 
Мај 2018 

Разматрање кадрова – 

људски ресурси за 

активност интерне 

ревизије 

Тања Којадиновић, 

мастер економиста 

Иван Ђунисијевић, 

ОИР – КОР, Милена 

Милојевић, ОИР – ЈС, 

ОИР –КОР, и Јозефина 

Беке-Тривунац, ЦИА 

Нина Савчић, 

дипломирани 

филог српског 

језика и 

књижевности 

The Three Lines of Defense 

in Effective Risk 

Management and Control 

Јануар 2013 

Три линије одбране за 

ефективан процес 

управљања ризиком и 

систем интерне контроле 

Мирјана Богићевић, 

ЦИА, ЦРМА 
 - 

The Role of Internal 

Auditing in Enterprise-

wide Risk Management 

Јануар 2009 

Улога интерне ревизије у 

управљању ризицима 

предузећа 

Олга Антић, ЦИА  - 

 

Припремила: др Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА 

6. маја 2020. 

 

 

 


