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О Међународном оквиру професионалне праксе 

Међународни оквир професионалне праксе (МОПП) концептуални је оквир који садржи меродавне 

смернице објављене од стране Института интерних 

ревизора. То је кредибилна, глобална организација 

која интерним ревизорима широм света обезбеђује 

смернице, које су у оквиру МОПП-а подељене на 

Обавезне смернице и Препоручене смернице. 

Обавезне смернице настају по утврђеном поступку 

темељног разматрања који укључује и њихово јавно 

објављивање, када све интересне стране могу да дају 

коментаре. Обавезни елементи МОПП-а су: 

■ Основни принципи професионалне праксе 

интерне ревизије 

■ Дефиниција интерне ревизије  

■ Етички кодекс  

■ Међународни стандарди за професионалну 

праксу интерне ревизије (Стандарди) 

О Допунским смерницама 

Допунске смернице су део МОПП-а и оне обезбеђују додатне препоручене, необавезујуће смернице 

за обављање послова интерне ревизије. Допунске смернице представљају помоћ за примену 

Стандарда, а њихова сврха је да обраде одређена тематска подручја, као и питања специфична за 

одређене области, са више процедуралних детаља него Стандарди. Допунске смернице утврђује 

Институт интерних ревизора кроз формалан процес разматрања и одобравања. 

Практични водичи 

Практични водичи су врста Допунских смерница које детаљно, “корак по корак”, објашњавају 

приступе, и у оквиру њих процесе, процедуре, алате и програме, као и примере резултата. Сврха 

Практичних водича је да помогну интерним ревизорима. Постоје и Практични водичи који 

представљају помоћ за: 

■ Финансијске услуге. 

■ Јавни сектор. 

■ Информационе технологије (ГТАГ®). 

За преглед меродавних смерница које је објавио Институт интерних ревизора, посетите 

www.globaliia.org/standards-guidance  

http://www.globaliia.org/standards-guidance
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О Институту интерних ревизора 
Институт интерних ревизора је најпризнатији заступник професије интерне ревизије, едукатор, творац стандарда, смерница и 

сертификата. Основан је 1941. године. Институт интерних ревизора данас опслужује више од 190.000 чланова из више од 170 

држава и територија. Глобално седиште Института интерних ревизора се налази у Лејк Мери на Флориди. За више информација 

посетите www. глобалииа.орг. 

Заштита од одговорности 
Институт интерних ревизора објављује овај документ у сврху информисања и едукације. Намена овог документа није да обезбеди 

конкретне одговоре за специфичне појединачне околности, већ искључиво да послужи као водич. Институт интерних ревизора 

препоручује да се за сваки специфичан проблем затражи савет независног стручњака. Институт интерних ревизора не прихвата 

одговорност за било кога ко се ослања искључиво на овај водич. 
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