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ПРИМЕРИ ИСПИТНИХ ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА 

УЛОГА И АКТИВНОСТИ ИНТЕРНОГ РЕВИЗОРА У УПРАВЉАЊУ,  

УТВРЂИВАЊУ РИЗИКА И КОНТРОЛА 

 

Очекивано знање 

Од кандидата се очекује да покаже разумевање предметне материје и вештину да примени 
стечена знања у пракси. 

Врста питања 

Испитна питања појављују се у облику затворених одговора (заокруживање тачног одговора) 
и у облику отворених одговора (допуна, коментар и есеј).  

Тачан одговор даје се заокруживањем једног од слова: а, б, в, г. 

Ако је у оквиру понуђених одговора наведено више тачних одговора, понуђени одговори 
означени су римским бројевима I, II, III и IV. Тачан одговор даје се заокруживањем једне од 
комбинација римских бројева које су наведене као одговори означени словима: а, б, в, г. 

Питања са затвореним одговором носе најмањи број бодова, а већу тежину имају питања 
која указују на вештину примене стечених знања у пракси. Есеји носе највећи број бодова. 

 

Напомена: 

Превођење Стандарда интерне ревизије отежава неколико чињеница. Пре свега, имамо 
различито богатство речника енглеског и српског језика. Затим, постоје значајне разлике у 
правним системима и пословном кружењу. Трећи узрок је чињеница да се интерна ревизија 
бави процењивањем и унапређењем ефективности процеса управљања ризицима, 
контролних процес и процеса управљања организацијом (процесом корпоративног 
управљања). Стандарди уређују само начин на који интерни ревизор приступа овим 
процесима, док се материја из ових области уређује посебном регулативом, која се 
разликује од земље до земље. 

У наведеним примерима питања, називи Стандарда и Пракстичних савета усклађени су са 
називима из званичног превода Међународном оквира професионалне праксе - МОПП 2011 
(International Professional Practices Framework - IPPF 2011) који је приредило Удружење 
интерних ревизора Србије, као пуноправна афилијација глобалног Института интерних 
ревизора. Но, овај превод обухвата само обавезне смернице МОПП-а. Велики део МОПП-а 
још увек није преведен. И сама терминологија на енглеском језику веома је разноврсна и 
богата. Зато су називи Стандарда и Практичних савета, али и других термина, где год је то 
потребно, у тексту наведени и на енглеском језику. 

У овима примерима неколико питања повезано је са смерницом "Основна поставка ИИА: 
Улога интерне ревизије у процесу управљања предузетним ризицима" ("IIA Position Paper: 
The Role of Internal Auditing in Enterprise-wide Risk Management"). Ова смерница није 
преведена, али су сви кључни ставови из смернице објашњени у оквиру образложења 
одговора. 
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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

Испитне области (ИО) 

А. Усклађивање са захтевима из стандарда карактеристика интерне ревизије 

Б. Доношење плана који је заснован на процени ризика ради утврђивања приоритета активности интерне ревизије 

Ц. Разумевање улоге активности интерне ревизије у корпоративном управљању 

Д. Извршење других улога и одговорности интерне ревизије 

Е. Познавање управљања, ризика и контрола 

Ф. Планирање ангажмана 

 ПИТАЊА ОДГОВОРИ 

1.  Сврха Стандарда интерне ревизије је да: 

I. Истакну основне принципе који описују праксу интерне 
ревизије. 

II. Установе основу за процењивање учинака интерне 
ревизије. 

III. Доприносе побољшању процеса и пословних активности у 
организацији. 

IV. Дају тумачења којима се ближе објашавању термини и 
концепти интерне ревизије. 

а. I и II 

б. I, II, III и IV 

в. I, II и III 

г. I, II и IV. 

ИО: А 

Тачан одговор: в 

Образложење: 

Сврха Стандарда интерне ревизије истакнута је у Уводу у 
Стандарде (Standards Introduction). У Уводу у Стандарде 
наведена су четири циља које Стандарди треба да остваре. 

I. Тачно. Стандарди треба да истакну основне принципе који 
описују праксу интерне ревизије. 

II. Тачно. Стандарди треба да установе основу за 
процењивање учинака интерне ревизије. 

III. Тачно. Стандарди треба да доприносе побољшању 
процеса и пословних активности у организацији. 

IV. Нетачно. Тумачења којима се ближе објашавају термини и 
концепти интерне ревизије формални су део Стандарда. У 
Уводу у Стандарде стоји да се Стандарди састоје од (1) 
Изјава о основним захтевима за професионалну праксу 
интерне ревизије и за процењивање ефективности учинака, 
који су у међународним оквирима применљиви на нивоу 
огранизације и на нивоу појединца, и (2) Тумачења, којима се 
разјашњавају термини и концепти наведени у Изјавама. 
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 ПИТАЊА ОДГОВОРИ 

2.  Активност интерне ревизије мора да буде независна, а 
интерни ревизори мора да буду објективни приликом 
обављања свог посла. Према Међународном оквиру 
професионалне праксе (МОПП), независност активности 
интерне ревизије остварује се: 

а. Селекцијом при запошљавању. 

б. Континуираном професионалном обуком и дужном 
професионалном пажњом. 

в. Грађењем добрих међуљудских односа и добром 
комуникацијом. 

г. Организационим статусом и објективношћу. 

ИО: А 

Тачан одговор: г 

Образложење: Независност је карактеристика активности 
интерне ревизије. У Речнику термина уз Међународне 
стандарде за професионалну праксу интерне ревизије, под 
појмом "независност" означава се непостојање услова који 
угрожавају објективност или привид објективности, у ставу 
интерног ревизора. 

а. Нетачно. Селекција при запошљавању односи се на 
професионалну стручност (вичност) активности интерне 
ревизије. 

б. Нетачно. Континуирана професионална обука и дужна 
професионална пажња односе се на професионалну вичност 
интерног ревизора. 

в. Нетачно. Међуљудски односи и добра комуникација односе 
се на професионалну вичност интерне ревизије. 

г. Тачно. Према Практичном савету 1110-1, организациони 
статус и објективност омогућују учесницима активности 
интерне ревизије да без предрасуда доносе непристрасне 
судове, који су основ за правилно извођење ревизорских 
ангажмана. 
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 ПИТАЊА ОДГОВОРИ 

3.  Знање, вештине и друге способности (knowledge, skills, and 
other competencies) је скупни израз за професионалну 
стручност (вичност) (proficiency) која је интерним ревизорима 
потребна ради ефективног вршења њихових професионалних 
обавеза. Од интерних ревизора очекује се да покажу вичност: 

I. У примени Стандарда интерне ревизије, процедурама и 
техникама при извођењу ангажмана. 

II. У области рачуноводствених принципа и техника, ако се 
интензивно баве финансијском документацијом и 
извештајима. 

III. У препознавању показатеља преваре. 

IV. Кључним ризицима и контролама у области 
информационе технологије и примени техника ревизије 
које су засноване на информационој технологији. 

а. I и II 

б. I и IV 

в. II и III 

г. II и IV 

ИО: А 

Тачан одговор: a 

Образложење: Према Практичном савету 1210.1, стручност 
(вичност) означава способност примене знања у околностима 
са којима ревизор извесно може да се суочи и којима може да 
се бави на одговарајући начин, без претераног прибегавања 
техничким истраживањима и тражења помоћи. 

I. Тачно. Према Практичном савету 1210-1, интерни ревизор 
треба да покаже вичност (стручност) у примени стандарда 
интерне ревизије, као и процедурама и техникама интерне 
ревизије, при извођењу својих ангажмана. 

II. Тачно. Према Практичном савету 1210-1, интерни ревизор 
треба да покаже вичност (стручност) у области 
рачуноводствених принципа и техника, ако се нарочито бави 
финансијском документацијом и финансијским извештајима. 

III. Нетачно. Према Практичном савету 1210-1, од интерног 
ревизора очекује се да поседује само знање (knowledge) које 
му омогућује да препозна показатеље преваре. Према 
стандарду карактеристика 1210.А2, интерни ревизор мора да 
има довољно знања (sufficient knowledge) за процену ризика 
преваре и начина на који се њима управља у организацији, 
али се од њега не очекује да има вичност лица чија је 
примарна одговорност откривање и истраживање преваре. 

IV. Нетачно. Према Практичном савету 1210-1, од интерног 
ревизора очекује се да поседује само знање (knowledge) о 
кључним ризицима и контролама у области информационе 
технологије и примени техника ревизије које су засноване на 
расположивој информационој технологији. Према стандарду 
карактеристика 1210.А3, интерни ревизор мора да има 
довољно знања (sufficient knowledge) о кључним ризицима и 
контролама повезаним са информационом технологијом и 
расположивим ревизорским техникама заснованим на 
информационој технологији, али се од њега не очекује да има 
вичност лица чија је примарна одговорност ревизија 
информационих технологија. 
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 ПИТАЊА ОДГОВОРИ 

4.  Знање, вештине и друге способности (knowledge, skills, and 
other competencies) је скупни израз за професионалну 
вичност/стручност (proficiency) која је интерним ревизорима 
потребна ради ефективног вршења њихових професионалних 
обавеза. Од интерних ревизора очекује се да покажу 
разумевање (understanding): 

I. Стандарда интерне ревизије, процедура и техника при 
извођењу ангажмана. 

II. Принципа управљања (менаџмента) ради препознавања и 
вредновања материјалности и значајности одступања од 
добре пословне праксе. 

III. Показатеља преваре. 

IV. Усмене и писане комуникације, тако да могу јасно и 
ефективно да пренесу и објасне циљеве ангажмана, 
процене, закључке и препоруке. 

а. I и II 

б. I и IV 

в. II 

г. III и IV 

ИО: А 

Тачан одговор: в 

Образложење: Према Практичном савету 1210-1, 
"разумевање" означава способност примене широких знања у 
околностима са којима ревизор извесно може да се суочи, 
препознавање значајних одступања, као и способност 
извођења истраживањима која су потребна да би се дошло 
до разумног решења. 

I. Нетачно. Од ревизора се очекује да поседује вичност у 
примени стандарда, процедура и техника интерне ревизије. 

II. Тачно. Од ревизора се очекује да покаже разумевање 
принципа управљања пословањем (менаџмента) ради 
препознавања и вредновања материјалности и значајности 
одступања од добре пословне праксе. 

III. Нетачно. Од ревизора се очекује да поседује знање о 
показатељима преваре. 

IV. Нетачно. Усмена и писана комуникација спадају у 
вештине. 
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 ПИТАЊА ОДГОВОРИ 

5.  Знање, вештине и друге способности (knowledge, skills, and 
other competencies) је скупни израз за професионалну 
вичност/ стручност (proficiency) која је интерним ревизорима 
потребна ради ефективног вршења њихових професионалних 
обавеза. Од интерних ревизора очекује се схватање, тј. 
познавање (appreciation): 

I. Основа области пословања, као што су рачуноводство, 
економија, пословно право, порези, финансије, 
квантитативне методе, информациона технологија, 
управљање ризицима и преваре. 

II. Принципа управљања (менаџмента) ради препознавања и 
вредновања материјалности и значајности одступања од 
добре пословне праксе. 

III. Начина рада са људима и међуљудских односа. 

IV. Усмене и писане комуникације, тако да могу јасно да и 
ефективно да пренесу и објасне циљеве ангажмана, 
процене, закључке и препоруке. 

а. I и II 

б. I и IV 

в. I 

г. III 

ИО: А 

Тачан одговор: в 

Образложење: Према Практичном савету 1210.1, 
"познавање" означава способност препознавања постојања 
проблема или могућих проблема и утврђивања додатних 
истраживања која треба предузети или помоћи коју треба 
прибавити. 

I. Тачно. Од ревизора се очекује схватање, тј. познавање 
(appreciation) основних области пословања, као што су 
рачуноводство, економија, пословно право, порези, 
финансије, квантитативне методе, информациона 
технологија, управљање ризицима и преваре. 

II. Нетачно. Од ревизора се очекује да покаже разумевање 
(understanding) принципа управљања пословањем 
(менаџмента) ради препознавања и вредновања 
материјалности и значајности одступања од добре пословне 
праксе. 

III. Нетачно. Од ревизора се очекује да поседује вештине 
(skills) рада са људима и разумевање (understanding) 
међуљудских односа. 

IV. Нетачно. Усмена и писана комуникација спадају у вештине 
(skills). 
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 ПИТАЊА ОДГОВОРИ 

6.  Стандарди карактеристика упућују на карактеристике 
организације и појединаца који пружају услуге интерне 
ревизије. Ови Стандарди груписане су у следеће четири 
категорије: 

I. Сврха, овлашћења и одговорности (активности интерне 
ревизије) 

II. Стручност (вичност) и дужна професионална пажња 
(интерних ревизора) 

III. Програм обезбеђења и унапређења квалитета (активности 
интерне ревизије) 

IV. Независност и објективност (интерних ревизора и 
активности интерне ревизије) 

Тачан редослед ових категорија Стандарда карактеристика 
је: 

а. I, IV, II, III 

б. I, II, III, IV 

в. I, II, IV, III 

г. I, IV, III, II 

ИО: А 

Тачан одговор: a 

Образложење: Категорије стандарда карактеристика носе 
следеће бројеве: 

1000 Сврха, овлашћења и одговорности (Purpose, Authority 
and Responsibility) 

1100 Независност и објективност (Independence and 
Objectivity) 

1200 Стручност и дужна професионална пажња (Proficiency 
and Due Professional Care) 

1300 Програм обезбеђења и унапређења квалитета (Quality 
Assurance and Improvement Program) 

a. Тачно. 

б. Нетачно. 

в. Нетачно. 

г. Нетачно. 
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7.  Не очекује се да свако лице запослено у активности интерне 
ревизије буде квалификовано за све области пословања. 
Активност интерне ревизије може да прибави услуге спољнег 
лица које је квалификовано за такве области као што су 
рачуноводство, ревизија, економика, финансије, статистика, 
информациона технологија, инжењерество, порези, право, 
питања из окружења, као и других области које су важне за 
испуњење обавеза активности интерне ревизије. При 
ангажовању спољнег лица, извршни руководилац ревизије 
проверава његову независност и објективност разматрањем: 

а. Професионалног звања, лиценце или неког другог 
документа којим се доказује његова стручност у 
одговарајућој области. 

б. Искуство стечено на истим или сличним пословима у 
претходном периоду. 

в. Чланство у одговарајућим професионалним 
организацијама и поштовање етичког кодекса организације. 

г. Личне и професионалне везе које то лице можда има са 
члановима одбора, вишег руководства или другим лицима 
у организацији. 

ИО: А 

Тачан одговор: г 

Образложење: Према Стандарду 1120 Индивидуална 
објективност (Individual Objectivity), интерни ревизори мора 
да имају непристрасан став, да немају предрасуда и да 
избегавају сваки сукоб интереса, стварни или привидни. 
Сукоб интереса је околност у којој интерни ревизор има 
конкурентни професионални или лични интерес. Такви 
конкурентни интереси могу да отежају испуњавање његових 
дужности без предрасуда. У Тумачењу Стандарда 1100 
Независност и објективност (Independence and Objectivity) 
каже се да се нарушавањем независности и објективности 
мора управљати на нивоу појединачног ревизора, ангажмана, 
функционалном и организационом нивоу. 

а. Нетачно. Провера професионалног звања, лиценце или 
неког другог документа којим се доказује стручност у 
одговарајућој области служи за процену знања, вештина и 
других способности које су неопходне за дати ангажман 
(Практични савет 1210.А1-1). 

б. Нетачно. Провера искуства стеченог на истим или сличним 
пословима служи за процену знања, вештина и других 
способности које су неопходне за дати ангажман (Практични 
савет 1210.А1-1). 

в. Нетачно. Провера чланство у одговарајућим 
професионалним организацијама и поштовање етичког 
кодекса организације служи за процену знања, вештина и 
других способности које су неопходне за дати ангажман 
(Практични савет 1210.А1-1). 

г. Тачно. Провера личних и професионалних веза са 
члановима одбора, вишег руководства или другим лицима у 
организацији служи за процену независности и објективности 
(Практични савет 1210.А1-1). 
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8.  Обим овлашћења активности интерне ревизије утврђују: 

а. Одбор и главни извршни директор. 

б. Више руководство и Стандарди. 

в. Руководство и одбор. 

г. Одбор и финансијски директор. 

ИО: А 

Тачан одговор: в 

Образложење: Према Стандарду 1000 Сврха, овлашћења и 
одговорности (Purpose, Authority, and Responsibility), сврха, 
овлашћења и одговорности активности интерне ревизије 
утврђују се формалним документом, правилником о интерној 
ревизији (повељом). Повеља утврђује положај активности 
интерне ревизије у оквиру организације, даје ревизорима 
овлашћења за приступ евиденцијама, особљу и физичкој 
имовини који су релевантни за извођење ангажмана и 
утврђује обим активности интерне ревизије. Овај документ 
мора бити усклађен са Стандардима интерне ревизије и 
одобрен од стране одбора. Према Практичном савету 1000-1 
Повеља интерне ревизије (Internal Audit Charter), овај 
документ треба да буде прегледан и прихваћен  од стране 
руководства и одобрен (усвојен) од стране одбора. 

а. Нетачно. Главни извршни директор није једини члан 
руководства. 

б. Нетачно. Стандарди не дају никаква овлашћења, јер њих 
доноси Институт интерних ревизора. 

в. Тачно. Руководство прихвата, а одбор усваја Повељу 
интерне ревизије, као документ којим се утврђује обим 
овлашћења активности интерне ревизије. 

г. Нетачно. Финансијски директор само је један од чланова 
руководства. 
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9.  Ради очувања и усавршавања своје вичности интерни 
ревизори мора континуирано да унапређују своја 
професионална знања, као што су: 

а. Познавање промена и унапређења ревизорских стандарда, 
као и процедура и техника ревизије. 

б. Стицање формалних професионалних звања, на пр. звања 
овлашћеног интерног ревизора. 

в. Специјализована знања о управљању организацијом, 
ризицима и контролама сагласна делатности организације 
за коју раде. 

г. Све наведено под а, б и в. 

ИО: А 

Тачан одговор: г 

Образложење: Према Практичном савету 1230–1 
Континуирано професионално усавршавање (Continuing 
Professional Development), интерни ревизори морају 
усавршавати своја знања, вештине и друге способности 
путем континуираног професионалног развоја. Континуирано 
усавршавање остварује се чланством и добровољним радом 
у професионалној организацији, присуствовањем 
конференцијама, семинарима и интерним програмима обуке, 
на курсевима само-учења и учешћем у истраживачким 
пројектима. 

а. Тачно. Познавање промена и унапређења ревизорских 
стандарда, као и процедура и техника ревизије је један од 
видова професионалног усавршавања. 

б. Тачно. Стицање формалних професионалних звања, на пр. 
звања овлашћеног интерног ревизора, је један од видова 
професионалног усавршавања. 

в. Тачно. Стицање специјализованих знања о управљању 
организацијом, ризицима и контролама (повезано са 
активностима и делатношћу њихове организације) један је од 
видова професионалног усавршавања. 
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10.  Фраза "усклађено са Стандардима" или "у складу са 
Стандардима" означава усклађеност активности интерне 
ревизије са Дефиницијом интерне ревизије, Етичким 
кодексом и Стандардима. Интерни ревизор може да користи 
ову фразу само ако: 

а. Ако се екстерна провера усклађености врши сваких пет 
година. 

б. Одмах након што су резултати прве интерне само-провере 
усклађености то потврдили. 

в. Ако је успостављен континуирани надзор над активностима 
интерне ревизије. 

г. Ако се бар једном у пет година врши екстерна провера, ако 
је успостављен континуирани надзор над активностима 
интерне ревизије, ако се периодично врше интерне 
провере и ако резултати свих тих провера покажу да је 
активност интерне ревизије усклађена са Дефиницијом 
интерне ревизије, Етичким кодексом и Стандардима. 

 

ИО: А 

Тачан одговор: г 

Образложење: Према Стандарду 1321 Употреба изјаве "У 
складу са Међународним стандардима за професионалну 
праксу интерне ревизије" (Use of Conforms with the 
International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing), извршни руководилац ревизије може да наведе да 
је активност интерне ревизије усклађена са Међународним 
стандардима за професионалну праксу интерне ревизије 
само ако резултати програма обезбеђења и унапређења 
квалитета поткрепљују такву изјаву. Према Практичном 
савету 1312-1 Екстерне оцене (External Assessments ), израз 
"усклађеност" значи да пракса активности интерне ревизије, 
узета у целини, задовољава захтеве Дефиниције интерне 
ревизије, Етичког кодекса и Стандарда. 

а. Нетачно. Ово је само један од захтева. 

б. Нетачно. Иницијална употреба овог израза није 
одговарајућа све док се не изврши екстерна провера и док 
резултати те провере то не потврде. 

в. Нетачно. Ово је само један од захтева. 

г. Тачно. Употреба фразе "усклађено са Стандардима" 
захтева да се бар једном у пет година врши екстерна 
провера, да је успостављен континуирани надзор над 
активностима интерне ревизије, да се периодично врше 
интерне провере, и ако резултати свих тих провера покажу да 
је активност интерне ревизије усклађена са Дефиницијом 
интерне ревизије, Етичким кодексом и Стандардима. 
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11.  Активност интерне ревизије може да има неке од 
доленаведених улога у процесу управљања ризицима у 
организацији: 

I. Да врши ревизију процеса управљања ризиком као део 
плана активности интерне ревизије. 

II. Да активно даје континуирану подршку том процесу и да се 
укључи у процес управљања ризицима путем учешћа у 
одбору за надзор над ризицима, учешћа у надзорним 
активностима и извештавањем о статусу. 

III. Да управља процесом и координира процес управљања 
ризицима. 

IV. Да нема никакву улогу. 

а. I и III 

б. II и IV 

в. I и II 

г. I, II, III и IV. 

ИО: А 

Тачан одговор: г 

Образложење: Према Практичном савету 2120-1 Оцена 
адекватности процеса управљања ризиком (Assessing the 
Adequacy of Risk Management Processess), коначну одлуку о 
улози активности интерне ревизије у процесу управљања 
ризицима доноси одбор. Поглед на улогу ревизора у овом 
процесу одређен је таквим чиниоцима као што су култура 
организације, локални услови и обичаји и способност 
интерних ревизора. 

I. Тачно. Према Дефиницији интерне ревизије, ревизија је 
активност независног и објективног уверавања, усмерена, 
између осталог, и на процењивање и унапређење 
ефективности процеса управљања ризицима. 

II. Тачно. На пример, при изради мапе уверавања, извршни 
руководилац ревизије врши коначну процену процеса 
управљања ризицима, контролних процеса и процеса 
управљања организацијом на нивоу организације или 
координира активности на изради мапе уверавања да би се 
уверио да нема јазова или дуплирања напора у тим 
процесима. 

III. Тачно. Преузимање руководеће улоге у процесу 
управљања ризицима угрожава независност активности 
интерне ревизије. Таква улога мора да буде одобрена од 
стране одбора и да се у целости обелодани. 

IV. Тачно. Интерни ревизор може да има сваку од наведених 
улога у процесу управљања ризицима у организацији. Према 
Основној поставки ИИА: Улога интерне ревизије у процесу 
управљања предузетним ризицима (IIA Position Paper: The 
Role of Internal Auditing in Enterprise-wide Risk Management), 
интерни ревизор може да има једну од три улоге: основна 
улога интерне ревизије (core internal audit role), легитимна 
улога са оградом (legitimate internal audit role with safeguards) 
и улога коју интерни ревизор не би требало да прихвати (role 
internal audit should not undertake). 
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12.  Давање ревизорских радних папира на увид или употребу по 
захтеву лица из организације одобрава: 

а. Извршни руководилац ревизије. 

б. Екстерни ревизор. 

в. Одбор. 

г. Лица које извршни руководилац ревизије извештава по 
административној линији. 

ИО: А 

Тачан одговор: а 

Образложење: Према Стандарду 2330.А1, извршни 
руководилац ревизије мора да контролише приступ 
документацији ангажмана. 

а. Тачно. Према Практичном савету 2330.А1-1 Контрола 
записа ангажовања (Control of Engagement Records), извршни 
руководилац ревизије одобрава давање радних папира на 
увид или употребу од стране лица из организације. 

б. Нетачно. Екстерни ревизор није одговоран за располагање 
радним папирима интерне ревизије. 

в. Нетачно. Одбор одобрава давање радних папира на увид 
или употребу лицима ван организације. 

г. Нетачно. Активност интерне ревизије независна је од лица 
које извршни руководилац ревизије извештава по 
административној линији. 
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13.  Ревизорски универзум (audit universe) је скуп свих могућих 
ревизија које би могле да се изведу. У ревизорски универзум 
могу се укључити и делови стратешког плана организације. 
Укључивање делова стратешког плана у ревизорски 
универзум омогућује ревизору: 

I. да разматри све пословне циљеве. 

II. да размотри склоност организације ка ризицима. 

III. да размотри степен тежине остваривања планираних 
циљева. 

IV. да размотри окружење у коме организација послује. 

а. I и II 

б. I, II, III и IV 

в. II и III 

г. II и IV 

ИО: Б 

Тачан одговор: б 

Образложење: Према Практичном савету 2010-1 Повезивање 
плана ревизије са ризицима и изложеношћу (Linking the Audit 
Plan to Risk and Exposures), укључивање делова стратешког 
плана организације у ревизорски универзум омогућује 
ревизору: 

I. Тачно. У стратешком плану организације  наведени су сви 
пословни циљеви. 

II. Тачно. У стратешком плану организације изражена је 
склоност организације ка ризицима. 

III. Тачно. Стратешки план организације указује на степен 
тежине остваривања планираних циљева. 

IV. Тачно. Стратешки план организације узима у обзир 
окружење у коме организација послује. 



Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола 
15 

 ПИТАЊА ОДГОВОРИ 

14.  Извршни руководилац ревизије припрема план активности 
интерне ревизије на основу: 

I. Ревизорског универзума. 

II. Захтева вишег руководства и одбора. 

III. Процењивања ризика. 

IV. Обима изложености организације ризицима. 

а. I и II 

б. I, II, III и IV 

в. II и III 

г. II и IV 

ИО: Б 

Тачан одговор: б 

Образложење: Према Практичном савету 2010-1 Повезивање 
плана ревизије са ризицима и изложеноноћу (Linking the Audit 
Plan to Risk and Exposures), извршни руководилац ревизије 
припрема план активности интерне ревизије на основу: 

I. Тачно. Ревизорски универзум је полазна основа за израду 
плана ревизије. 

II. Тачно. у Ревизорски план укључују се захтеви вишег 
руководства и одбора. Ови захтеви могу да допуне 
ревизорски универзум. 

III. Тачно. Према Стандарду 2010 Планирање (Planning), 
извршни руководилац ревизије мора да припреми план 
ревизије заснован на ризицима, ради утврђивања 
приоритетга активности интерне ревизије. 

IV. Тачно. Од активности интерне ревизије уобичајено се 
захтева да усмери пажњу на најзначајније ризике. 
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15.  
Интерни ревизори користе концепцију ризика за потребе 
планирања свога посла. Концепција ризика у интерној 
ревизији користи се за све осим једног од доленаведеног: 

а. Као помоћ при одлучивању које активности треба 
ревидирати. 

б При процјењивању природе, временског оквира и обима 
ревизијског посла којим ће се смањити ризик формирања 
погрешног ревизорског мишљена. 

в. При одлучивању које делове организације ревидирати, 

г. При одлучивању о учесталости и редоследу ревизијских 
ангажмана. 

ИО: Б 

Тачан одговор: б 

Образложење: 

Видети: „Managing risk" ("Управљање ризиком“), стр.24, 
(Основна литература). 

а. Нетачно. Одлуке о томе које активности треба ревидирати 
доносе се на основу процене ризика. 

б. Тачно. Овај концепт процене ризика примењују екстгерни 
ревизори. 

в. Нетачно. Одлуке о томе које које делове организације 
треба ревидирати доносе се на основу процене ризика. 

г. Нетачно. Одлуке о учесталости и редоследу ревизијских 
ангажмана доносе се на основу процене ризика. 
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16.  
Планирање је темељ управљачког процеса. Планом се 
обично сматра оно што се намерава спровести у дело и тако 
остваре постављени циљеви. Који од доленаведених ставова 
у вези планова није тачан?:  

а. План је темељ даљњег одлучивања. 

б Планирање пружа највећу вероватноћу да ће се при 
спровођењу планираних активности примењивати 
најефективнија средства. 

в План помаже да се препознају ризици и успоставе контроле 
које спречавају извршење плана. 

г. Слепо придржавање плана важније је од процеса 
планирања. 

ИО: Б 

Тачан одговор: г 

Образложење: 

Видети: „Managing risk" ("Управљање ризиком“), стр.12, 
(Основна литература). 

а. Тачно. План је темељ даљњег одлучивања. 

б. Тачно. Планирање пружа највећу вјероватноћу да ће се при 
спровођењу планираних активности примењивати 
најефективнија средства. 

в. Тачно. План помаже да се препознају ризици и успоставе 
контроле које спречавају извршење плана. 

г. Нетачно. План омогућава менаџерима да препознају и 
контролишу оне ствари које би могле спречити остваривање 
плана или изазвати проблеме при његовом спровођењу. Не 
треба се слепо придржавати плана јер то је ионако 
неизводљиво. Умјесто тога, менаџери би требали 
превентивно настојати да доведу под контролу све 
евентуалне препреке остваривању планираних циљева. 
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17.  Извршни руководилац ревизије израђује план активности 
интерне ревизије на основу ревизорског универзума, 
података добијених од вишег руководства и одбора и на 
основу процене ризика и изложености која утиче на 
организацију. Процењивање ревизорског универзима 
уобичајено се врши: 

а. Једном у три године, јер је то период ревизорског циклуса. 

б. При планирању сваког ревизорског ангажмана. 

в. Једном годишње, при изради годишњег плана ревизије. 

г. Најмање једном годишње, а може и чешће. 

ИО: Б 

Тачан одговор: г 

Образложење: 

Према Практичном савету 2010-1 Повезивање Плана 
ревизије са ризицима и изложеношћу (Linking the Audit Plan to 
Risk and Exposures), ревизорски универзум и повезани план 
ревизија ажурирају се како би одражавали промене у смеру 
управљања, циљевима, нагласку и фокусу. Препоручљиво је 
процењивати ревизорски универзум најмање једном 
годишње, како би план одражавао актуелне стратегије и 
стремљења организације. У неким ситуацијама може бити 
потребно и чешће ажурирање планова ревизија (на пример 
квартално) као одговор на промене у пословању 
организације, операцијама, програмима, системима и 
контролама. Одговори за а., б., и в су нетачни. 
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18.   Током обављања саветодавног ангажмана у процесу 
финансијског извештавања, интерни ревизор уочио је да 
предузеће нема јасно утврђене политике за исправку 
вредности потраживања од купаца. Обрачун исправки 
вредности врши се на основу извештаја о старoсној структури 
доспелих потраживања и мишљења директора Продаје о 
могућности сваког појединачног купца да та потраживања 
плати. Приликом издавања свеобухватног мишљења, 
интерни ревизор укључио је ова сазнања у оцену контролних 
процеса у организацији. 

Према Стандардима интерне ревизије: 

а. Интерни ревизор може да укључи ова сазнања у оцену 
контролних процеса у организацији. 

б. Интерни ревизор мора да укључи ова сазнања у оцену 
контролних процеса у организацији. 

в. Интерни ревизор не може да укључи ова сазнања у оцену 
контролних процеса у организацији због сукоба интереса 
између саветодавних ангажмана и ангажмана уверавања. 

г. Интерни ревизор није смео да пружа саветодавне услуге у 
области за коју пружа услуге уверавања. 

ИО: Б 

Тачан одговор: б 

Образложење: 

а. Нетачно. Према Стандарду 2130.Ц1, Интерни ревизори 
морају укључити сазнања о контролама, стечена током 
саветодавних ангажовања у оцену контролних процеса у 
организацији. 

б. Тачно. Према Стандарду 2130.Ц1, Интерни ревизори 
морају укључити сазнања о контролама, стечена током 
саветодавних ангажовања у оцену контролних процеса у 
организацији. 

в. Нетачно. Према тумачењу уз Стандард 1120 Лична 
објективност (Individual Objectivity), када ревизор прегледа 
процедуре пре њихове имплементације то не утиче негативно 
на објективност интерног ревизора. Сматра се да је 
објективност ревизора нарушена када ревизор дизајнира, 
инсталира, израђује нацрте процедура за рад система или 
ради на тим системима.  

г. Нетачно. Према Практичном савету 1120-1 Лична 
објективност (Individual Objectivity), повремени рад интерног 
ревизора на пословима који нису ревизорски, уз пуно 
обелодањивање у процесу извештавања, не мора нужно 
нарушити објективност. Ипак при таквом раду је потребно 
пажљиво разматрање од стране менаџмента и интерног 
ревизора како би се избегао негативан утицај на објективност 
интерног ревизора. 
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19.  Ако се извршни руководилац ревизије ослања на рад других 
пружалаца услуга уверавања, онда: 

а. Значајни налази других пружалаца услуга уверавања не 
могу утицати на оцене ризика од стране интерне ревизије, 
у делу који се тиче тога да ли налази утичу на процену 
ризика и степен ревизорског рада који је потребан као 
одговор на те ризике. 

б. Приликом разматрања да ли да користи рад других 
пружалаца услуга уверавања или да се на њега ослања, 
интерни ревизор треба да размотри независност и 
објективност, као и способности и квалификације пружаоца 
тих услуга. 

в. Интерни ревизор не мора да се позива на друге пружаоце 
услуга уверавања тамо где се његови извештаји ослањају 
на такве информације. 

г. Интерни ревизор може, али не мора да утврди да ли је 
руководство применило препоруке дате од стране других 
пружалаца услуга уверевања или преузело ризик њихове 
непримене. 

ИО: Б 

Тачан одговор: б 

Образложење: Ово питање односи се на Практични савет 
2050-3 Ослањање на услуге других пружалаца услуга 
уверавања Према Практичном савету 2050-3 Ослањање на 
услуге других пружалаца услуга уверавања (Relying on the 
Work of Other Assurance Providers),. 

а. Нетачно. Значајни налази других пружалаца услуга 
уверавања могу утицати на оцене ризика од стране интерне 
ревизије, у делу који се тиче тога да ли налази утичу на 
процену ризика и степен ревизорског рада који је потребан 
као одговор на те ризике. 

б. Тачно. Приликом разматрања да ли да користи рад других 
пружалаца услуга уверавања или да се на њега ослања, 
интерни ревизор треба да размотри њихову независност и 
објективност, као и да процени способности и квалификације 
пружаоца услуга који обавља посао уверавања. 

в. Нетачно. Интерни ревизор треба да укључи позивање на 
друге пружаоце услуга уверавања тамо где се извештаји 
ослањају на такве информације. 

г. Нетачно. Приликом разматрања активности предузетих у 
вези препорука датих од стране других пружалаца услуга 
уверавања, интерни ревизор треба да утврди да ли је 
руководство применило препоруку или преузело ризик 
њихове непримене. 
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20.  Која од доленаведених питања интерни ревизор треба да 
размотри приликом планирања ангажмана?  

I. Циљеве активности која је предмет испитивања и начин на 
који активност контролише успешност остварења својих 
циљева. 

II Адекватности и ефективност процеса управљања ризиком и 
функционисања контролних система у односу на утврђени 
контролни оквир. 

III. Могућност за значајан допринос унапређењу системa 
финансијског извештавања. 

а. I и III 

б. II и III 

в. I и II 

г. I, II, и III 

ИО: Б 

Тачан одговор: в 

Образложење: 

а. Нетачно. Ревизор не разматра могућност да допринесе 
унапређењу система финансијског извештавања. 

б. Нетачно. Ревизор не разматра могућност да допринесе 
унапређењу система финансијског извештавања. 

в. Практични савет 2010-2 Коришћење процеса управљања 
ризиком у процесу планирања интерне ревизије (Using the 
Risk Management Process in Internal Audit Planning), између 
осталог, наводи да приликом планирања ангажмана интерни 
ревизор разматра значајне ризике за активност и начине нa 
који руководство ублажава ризикe сводећи их на прихватљив 
ниво. 

г. Нетачно. Ревизор не разматра могућност да допринесе 
унапређењу система финансијског извештавања. 
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21.  Прикупљању информација и извођењу закључака, интерни 
ревизори служе се и индуктивним и дедуктивним методама 
расуђивања. Они такође мора да разумеју разлику између 
ова два начина расуђивања, ради оцене њихових предности 
и мана. Која се од следећих процедура заснива на 
дедуктивном расуђивању? 

а. Интерни ревизор користи ревизорски софтвер за избор 
узорка купаца којма ће послати конфирмације за потврду 
салда. На основу одговора која прими од купаца, интерни 
ревизор изводи закључак о постојању потраживања која су 
прокњижена. 

б. Интерни ревизор посматра посматра процес пописивања 
залиха и сам пребројава неке од залиха у магацину. Интерни 
ревизор је накнадно упоредио ове резултате са извештајем о 
попису залиха и при том није уочио разлике. Интерни ревизор 
на крају изводи закључак да исказане залихе постоје. 

в. Интерни ревизор обавља тестове разграничења прихода 
од продаје на неколико одабраних ставки. Међу ставкама 
прихода за текућу годину није уочена ни једна ставка која се 
односи на претходни период. Интерни ревизор закључује да 
су приходи од продаје за претходну годину ваљано исказани. 

г. Интерни ревизор изводи аналитичке процедуре ради 
процене тачности салда исказаног на рачунима прихода од 
продаје и потраживања од купаца. Резултати нису показали 
никаква значајна одступања. На основу тих испитивања, 
интерни ревизор изводи закључак да су салда исказаних 
потраживањима од купаца тачна. 

 

ИО: Б 

Тачан одговор: г 

Образложење: 

Дедуктивно расуђивање је закључивање о деловима на 
основу општих или универзалних премиса. Појединачни суд 
нужно следи из општијег, али не мора увек бити истинит. 
Аналитичке процедуре почивају на оштим премисама да ће 
веродостојни односи између података на нивоу целине 
података важити и на нивоу појединачних података, у 
одсуству познатих околности које указују на супротно. 
Одговор под г. је тачан, јер ревизор на основу познатог 
односа између прихода од продаје и других података, изводи 
закључак о појединачној појави - стању потраживања од 
купаца. 

Индуктивно расуђивање је закључивање о општим 
својствима на основу поједничних случајева. Ревизор 
прикупља податке о појединачним ставкама, а затим 
закључује о општем својству које поткрепљује евиденцијама. 
Ревизор примењује поступак индуктивног расуђивања у 
поступцима под а., б. и в. Стога ти одговори нису тачни. 



Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола 
23 

 ПИТАЊА ОДГОВОРИ 

22.  На слици доле илустрован је однос између рачуноводственог 
процеса и тестова постпусности и постојања трансакција: 

Економска трансакција

Поткрепљујућа
документација

Рачуноводствена

евиденција

Финансијски

извештај

А Б

 

Која од наведених стрелица илуструје поступак тестирања 
потпуности: 

а. А 

б. Б 

в. Обе 

г. Ниједна 

ИО: Б 

Тачан одговор: б 

Образложење: 

а. Нетачно. Стрелица А илуструје поступак тестова 
постојања. Ревизор полази од салда у финансијским 
извештајима и прати трансакције уназад да би се уверио да 
су оне стварно настале или да постоје. 

б. Тачно. Стрелица А илуструје поступак тестова потпуности. 
Ревизор полази од самих трансакција и прати њихово 
укључивање у финансијске извештаје. 

в. Нетачно. Стрелица А илуструје поступак тестова 
постојања, а стрелица Б поступак тестова потпуности. 

г. Нетачно. Стрелица А илуструје поступак тестова 
постојања, а стрелица Б поступак тестова потпуности. 
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23.  Према Етичком кодексу Института интерних ревизора, од 
интерних ревизора очекује се да примењују и да подржавају 
принципе интегритета, објективности, поверљивости и 
компетентности (способности). За сваки од наведених 
принципа наведена су и одговарајућа правила понашања, као 
помоћ у примени принципа. Која се од доленаведених 
правила понашања односе на принцип интегритета? 

а. Интерни ревизор мора свој посао да обавља часно, 
марљиво и одговорно. 

б. Интерни ревизор мора обазриво да користи и чува 
информације до којих је дошао током обављања ревизије. 

в. Интерни ревизор мора да пружа само оне услуге за које 
поседује неопходна знања, вештине и искуство. 

г. Интерни ревизор не сме да учествује у активности која 
може да буде у супротности са интересом организације у 
којој ради. 

ИО: Д 

Тачан одговор: а 

Образложење: Професија интерне ревизије почива на 

поверењу које се полаже у њено објективно уверавање у 
квалитет управљања ризицима, контролама и организацијом. 

а. Тачно. Часност, марљивост и одговорност су особине  
личности која улива поверење. 

б. Нетачно. Ово правило се повезује са начелом 
поверљивости. Необазриво руковање и чување информација 
доводи до губитка поверења. 

в. Нетачно. Ово правило се повезује са начелом стручности 
(вичности). Препоруке и мишљење особе која нема потребна 
знања, вештине и искуство показале би се као немеродавне, 
и стога довеле до губитка поверења. 

д. Нетачно. Ово правило се повезује са начелом 
објактивности. Супротност интереса непосредно угрожава 
објективност. 
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24.  Пропуст да се личне информације заштите одговарајућим 
(адекватним) контролама може да има значајне последице за 
организацију. Личне информације могу да обухвате: 

I. Име, адресу, идентификационе бројеве, породичне односе. 

II. Досије запосленог, вредновања, коментаре, друштвени 
статус или дисциплинске мере. 

III. Податке о кредитима, приходима и финансијском 
положају. 

IV. Здравствено стање. 

а. I и II 

б. I, II и IV 

в. I, II и III 

г. I, II, III и IV. 

ИО: Д 

Тачан одговор: г 

Образложење: Према Практичном савету 2130-А1-2 Оцена 
оквира приватности организације (Evaluating an 
Organization's Privacy Framework), личне информације 
углавном се односе на информације повезане са одређеним 
појединцем или на информације о идентитету, које у 
комбинацији са другим информацијама могу да се повежу са 
одређеним појединцем. 

I. Тачно. Име, адреса, идентификациони бројеви и подаци о 
породичним односима спадају у личне податке. 

II. Тачно. Досије запосленог, вредновања, коментаре, 
друштвени статус или дисциплинске мере спадају у личне 
податке. 

III. Тачно. Подаци о кредитима, приходима и финансијском 
положају јесу лични подаци. 

IV. Тачно. Подаци о здравственом стању јесу лични подаци. 
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25.  На слици доле: 

А

Б

Вероватноћа

У

ч

и

н

а

к

Оцена изложености

ризику

 

а. Стрелица Б показује значај ризика. 

б. Стрелица А показује обим толерантности на прихваћене 
ризике. 

в. Стрелица Б показује обим склоности ка ризику. 

г. Стрелица Б показује обим толерантности на прихваћене 
ризике. 

ИО: Е 

Тачан одговор: г 

Образложење: 

а. Нетачно. Значај ризик мери се његовим учинком. 

б. Нетачно. Стрелица А показује на линију која илуструје 
склоност ка ризику. 

в. Нетачно. Стрелица Б показује на линију која илуструје 
обим толерантности на прихваћене ризике. 

г. Тачно. Стрелица Б показује на линију која илуструје обим 
толерантности на прихваћене ризике. 
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26.  Која од доленаведених запажања највероватније указују на 
постојање слабости у контролама над заштитом средстава: 

I. Одељење за заштиту налази се на удаљеној локацији, што 
му отежава да на задовољавајући начин обавља свој 
посао. 

II. При запошљавању лица на осетљиве послове не врше се 
провере њихове биографије. 

III. Руководство не прати туђа искуства и нема сазнања о 
најбољој пракси у истој делатности. 

IV. Руководство није извршило корективне радње ради 
уклањања слабости у контролама над готовином, на које је 
указао интерни ревизор. 

а. I и II 

б. I и IV 

в. II и III 

г. II и IV 

ИО: Е 

Тачан одговор: г 

Образложење: 

Према Практичном савету 2130-1 Оцена адекватности 
контролних процеса (Assessing the Adequacy of Control 
Processes), при вредновању ефективности контролних 
процеса у организацији интерни ревизор разматра и да ли је 
руководство извршило корективне радње или унапредило 
контроле након што га је о томе известио интерни ревизор. 

I. Нетачно. Ово је слабост у контроли над остварењем 
задатака и циљева организације, али не и заштите 
средстава. 

II. Тачно. Ово је слабост у контроли заштите средстава. 

III. Нетачно. Ово је слабост у контроли над остварењем 
задатака и циљева организације, али не и заштите 
средстава. 

IV. Тачно. Пропуст руководства да изврши корективне радње 
ради уклањања слабости у контролама над готовином по 
препоруци интерног ревизора јесте слабост која се односи на 
заштиту средстава. 
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27.  Једна од основних обавеза одбора је да прибави уверавање 
да се пословни процеси одвијају у оквиру унапред утврђених 
параметара, а ради остварења постављених циљева 
пословања. Одбор користи неколико извора уверавања. У 
коју од доленаведених класа добављача услуга уверавања 
спада активност интерне ревизије? 

а. Класу која полаже рачуне руководству или је део 
руководећег тима. 

б. Класу која полаже рачуне одбору. 

в. Класу која полаже рачуне екстерним интересним групама. 

г. Класа која полаже рачуна главном извршном директору. 

ИО: Е 

Тачан одговор: б 

Образложење: Према Практичном савету 2050-2 Мапа 
уверавања (Assurance Map), посматрано према интересној 
групи којој служе, добављачи услуга уверавања деле се у три 
класе, наведене под а, б и в.. 

а. Нетачно. Активност интерне ревизије организационо је 
независна од руководства. 

б. Тачно. Према Стандарду 1111 Непосредна сарадња са 
одбором (Direct Interaction With the Board), извршни 
руководилац ревизије мора да извештава одбор. 

в. Нетачно. У ову класу спадају екстерни ревизори. 

г. Нетачно. Главни извршни директор само је један од 
чланова руководства. 
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28.  Од контролних процеса очекује се да обезбеде, између 
осталог, све сем једног од доленаведених захтева: 

а. Поузданост и интегритет финансијских и пословних 
информација. 

б. Ефикасно одвијање пословања и остварење постављених 
циљева. 

в. Заштита обавеза. 

г. Активности и одлуке организације у складу су са законима, 
регулативом и уговорима. 

ИО: Е 

Тачан одговор: в 

Образложење: Организација успоставља и одржава 
ефективне процесе управљања ризицима и контролне 
процесе. Циљ контролних процеса је да подрже организацију 
у управљању ризицима и остварењу постављених и 
саопштених циљева. Очекивања од контролних процеса 
наведена су у Практичном савету 2130-1 Оцена 
адекватности контролних процеса (Assessing the Adequacy 
of Control Processes). 

а. Тачно. Контролни процеси треба да обезбеде поузданост и 
интегритет финансијских и пословних информација. 

б. Тачно. Контролни процеси треба да обезбеде ефикасно 
одвијање пословања и остварење постављених циљева. 

в. Нетачно. Контролни процеси треба да обезбеде да су 
средства заштићена. 

г. Тачно. Контролни процеси треба да обезбеде да су 
активности и одлуке организације у складу са законима, 
регулативом и уговорима. 
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29.  Резидуални ризик је: 

а. Финансијски ризик. 

б. Део ризика који је под контролом. 

в. Део ризика који није под контролом. 

г. Учинак и извесност настанка ризика. 

ИО: Е 

Тачан одговор: в 

Образложење: Према дефиницији из Речника термина, 
резидуални ризик је ризик који преостане након што 
руководство предузме радње ради умањења учинка и 
извесности неповољног догађаја, укључујући и контролне 
активности ради реаговања на ризик. 

а. Нетачно. Финансијски ризик је посебна врста ризика. 

б. Нетачно. Контрола може да се замисли као процес у 
организацији који има за циљ да покрије ризик. 

в. Тачно. Резидуални ризик је део ризика који преостане 
након што руководство предузме радње ради умањења 
учинка и извесности неповољног догађаја, укључујући и 
контролне активности ради реаговања на ризик. 

г. Нетачно. Учинак и извесност настанка ризика су чиниоци за 
процену значаја ризика. 
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30.  Одговарање на ризике (однос према ризицима) означава 
начин на који организација бира да управља појединачним 
ризицима. Руководство може да одговори на ризике тако што: 

I. Прихвата ризик. 

II. Ублажава ризик путем умањивања његовог учинка или 
извесности његовог настајања. 

III. Преноси ризик на другу организацију. 

IV. Избегава ризик, напуштањем активности која тај ризик 
носи. 

а. I, II и IV 

б. I, II, III и IV 

в. I, II и III 

г. II, III и IV. 

ИО: Е 

Тачан одговор: б 

Образложење: Према Основнoj поставiа ИИА: Улога 
интерне ревизије у процесу управљања предузетним 
ризицима (IIA Position Paper: The Role of Internal Auditing in 
Enterprise-wide Risk Management), постоје четири категорије 
одговора на ризике. 

I. Тачно. Руководство може да прихвати ризик као такав, 
неуспостављајући никакву контролу над њим. 

II. Тачно. Руководство може да успостави контроле над 
ризиком које умањују његов учинак или извесност његовог 
настанка. 

III. Тачно. Руководство може да пренесе ризик на другу 
организацију, рецимо друштво за осигурање. 

IV. Тачно. Руководство може да одлучи да престане да се 
бави активношћу која носи ризик. 
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31.  Способност организације да оствари своје циљеве у великој 
мери је под утицајем екстерних и интерних фактора ризика. 
Након идентификације ризика неопходно је проценити 
њихову значајност (материјални учинак) и извесност 
(учесталост). Следећи корак је одлука руководства о томе 
како ће се ризиком управљати. Специфична радња коју ће 
руководство да изабере ради смањења значајности и 
извесности настанка ризика превасходно зависи од: 

а. Склоности руководства и одбора да прихвати ризик. 

б. Значајности (утицају, учинку) ризика. 

в. Учесталости (вероватноћи, извесности) ризика. 

г. Значајности (утицају, учинку) и учесталости (вероватноћи, 
извесности) ризика. 

ИО: Е 

Тачан одговор: а 

Образложење: Склоност ка ризику, у најширем смислу 
означава спремност руководства и одбора да прихвате ризик 
(risk appetite). Склоност ка ризику узима у обзир висину 
ризика које руководство свесно прихвата након што размотри 
однос користи и трошкова успостављања контролне 
активности. 

а. Тачно. Склоност ка прихватању ризика, у најширем смислу 
означава спремност руководства и одбора да прихвате ризик 
(risk appetite). 

б. Нетачно. Значајност (утицај, учинак) ризика је само једно 
од становишта са којег се ризик процењује. 

в. Нетачно. Учесталост (вероватноћа, извесност) ризика је 
само једно од становишта са којег се ризик процењује. 

г. Нетачно. Значајност (утицај, учинак) и учесталост 
(вероватноћа, извесност) ризика су два становишта са којег 
се ризик процењује 
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32.  Захтев да се компјутери набављају само од добављача који 
су на листи проверених добављача пример је: 

а. Детективне контроле. 

б. Корективне контроле. 

в. Превентивне контроле. 

г. Финансијске контроле. 

 

ИО: Е 

Тачан одговор: в 

Образложење: Називи контролних активности често су 
повезани са сврхом због које се контролна активност уводи. 
Најпознатије врсте контролних активности, посматрано са 
становишта сврхе због које се уводе, су: детективне, 
превентивне, директивне и корективне контроле. 

а. Нетачно. Сврха детективне контроле је да открије настанак 
негативног догађаја да га коригује. 

б. Нетачно. Сврха корективне контроле је да коригује 
откривене пропусте и грешке. 

в. Тачно. Сврха превентивне контроле је да спречи настанак 
негативног догађаја. 

г. Нетачно. Финансијске контроле усмерене су на финансијско 
извештавање. Њихово правилно дизајнирање повезује се са 
концептима иницирања, одобравања, 
евидентирања/књижења, обраде и извештавања. 
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33.  Последице прихватања прекомерног ризика су: 

I. Потенцијални губитак средства. 

II. Потенцијална неусклађеност са законима и регулативом. 

III. Прекомерни трошкови производње. 

IV. Повећана могућност настанка превара. 

 

а. I, II и IV 

б. I, III и IV 

в. I и III 

г. II, III и IV. 

 

ИО: Е 

Тачан одговор: a 

Образложење: Између обима ризика који желимо да 
ублажимо и трошкова контролних активности које се 
успостављају ради ублажавања тог ризика постоји директан 
однос. Балансирајући однос користи и трошкова од 
(не)прихватања ризика, руководство утврђује обим ризика 
који је склоно да прихвати (risk appetite). 

I. Тачно. Прихватање прекомерног обима ризика може лако 
да доведе до губитка средстава.  

II. Тачно. Прихватање прекомерног обима ризика може лако 
да доведе до неусклађености са законима и регулативом. 

III. Нетачно. Прекомерни трошкови пословања настају као 
резултат успостављања превеликог обима контролних 
активности. У таквим околностима повећава се сложеност 
контролних система, послови се бирократизују и продужава 
се време трајања пословних циклуса. 

IV. Тачно. Прихватање прекомерног обима ризика ствара 
повољне услове за настанак превара и других криминалних 
радњи. 
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34.  Под појмом "Дужна професионална пажња" подразумева се 
посвећивање пажње и примена вештина које се очекују од 
разумно опрезног и стручног ревизора. Стандарди 
постављају веће захтеве за дужном пажњом у ангажманима 
уверавања него у ангажманима консалтинга. Разматрање 
којег од доленаведених захтева не припада пословима из 
области уверавања: 

I. Обим посла који је потребан за остваривање циљева 
ангажмана. 

II. Адекватност и ефективност управљања организацијом, 
управљања ризицима, и контролних процеса. 

III. Потребе и очекивања клијената, укључујући и природу и 
рокове извештавања о резултатима ангажмана. 

IV. Извесност настанка значајне грешке, преваре или 
неусаглашености. 

а. I и II 

б. I, III и IV 

в. III 

г. II и IV 

ИО: Ф 

Тачан одговор: в 

Образложење: Услуге уверавања обухватају објективно 
процењивање доказа од стране интерног ревизора ради 
давања независног мишљења или закључака који се односе 
на ентитет, пословну активност, функцију, процес, систем или 
други предмет испитивања. Природу и обим ангажмана 
уверавања утврђује интерни ревизор. Консултантске услуге, 
по својој природи, саветодавног су карактера. Оне се обично 
изводе по посебном захтеву клијента. Природа и обим 
консултантског ангажмана предмет су споразума са 
клијентом ангажмана. (Увод у Стандарде/ Standards 
Introduction). 

I. Нетачно. Обим посла који је потребан за остваривање 
циљева ангажмана разматра се при пружању услуга 
уверавања (Стандард 1220.А1). 

II. Нетачно. Адекватност и ефективност управљања 
организацијом, управљања ризицима и контролних процеса 
разматрају се при пружању услуга уверавања (Стандард 
1220.А1). 

III. Тачно. Потребе и очекивања клијената, укључујући и 
природу и рокове извештавања о резултатима ангажмана 
разматрају се при пружању саветодавних услуга (Стандард 
1220.Ц1). 

IV. Нетачно. Извесност настанка значајне грешке, преваре 
или неусаглашености разматрају се при пружању услуга 
уверавања (Стандард 1220.А1). 
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35.  Активност интерне ревизије недавно су напустила три 
интерна ревизора за које није могуће брзо наћи замену. Која 
од доленаведених могућност представља најмање пожељан 
исход за ефикасно извођење преосталих планираних 
ангажмана: 

а. Да преиспита циљеве ревизије путем упитника за 
самопроцену квалитета; 

б. Да више и боље користи ресурсе информације технологије 
у поступцима планирања, бирању узорка и документовања. 

в. Да из планова ревизија изостави ангажмане консалтинга. 

г. Да попуни слободна радна места лицима из других 
организационих делова. 

ИО: Ф 

Тачан одговор: в 

Образложење: Према Стандарду 2000 Управљање 
активношћу интерне ревизије (Managing the Internal Audit 
Activity), извршни руководилац ревизије мора ефективно да 
управља активношћу интерне ревизије (ефективно: тј. да 
оствари задатке) како би осигурао да та активност додаје 
вредност организацији (тј. да користи буду веће од 
трошкова). Према Стандарду 2020 Извештавање и 
одобравање (Communication and Approval), извршни 
руководилац ревизије мора да саопшти вишем руководству и 
одбору потребе за ресурсима, укључујући и значајне промене 
које су настале у периоду након датума одобравања плана. 

а. Нетачно. Упитници за самопроцену квалитета су алатке за 
преиспитивање циљева неких појединачних ревизија. 

б. Нетачно. Боља употреба ресурса информационе 
технологије само по себи доприноси повећању ефикасности 
извођења ревизије. 

в. Тачно. Смањење обима планираних ангажмана је задње 
што ревизор треба да уради и то тек након што истражи све 
друге могућности, укључујући и захтеве руководству за 
привремено попуњавање испражњених радних места у 
интерној ревизији. 

г. Нетачно. Слободна радна места могу да се попуне лицима 
из других организационих делова, с тим што тада мора да се 
води рачуна о чињеницама које могу да угрозе њихову 
независност и објективност. 
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36.  Који је од следећих ставова за књижење најпогоднији за 
скривање крађе средства? 

а. Задужење рачуна расхода и одобрење рачуна средства. 

б. Задужење рачуна средства, а одобрење рачуна неког 
другог средства. 

в. Задужење рачуна прихода, а одобрење рачуна средства. 

г. Одобрење рачуна средства, а задужење рачуна неког 
другог средства. 

ИО: Ф 

Тачан одговор: а 

Образложење: 

а. Тачно. Ово је најчешћи начин затирања трагова крађе 
средстава. 

б. Нетачно. Овај поступак не би могао да трајно затре траг 
крађе. 

в. Нетачно. Задужење рачуна прихода одмах би на себе 
скренуло пажњу. 

г. Нетачно. Овај поступак не би могао да трајно затре траг 
крађе. 
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37.  За састанак са руководством активности која је предмет 
ревизије, интерни ревизор припрема дневни ред. Која се од 
доленаведних ставки не укључује у дневни ред састанка? 

а. Планирани циљеви ангажмана и обим рада. 

б. Тражење сагласности од руководства активности која је 
предмет ревизије на планиране циљеве ангажмана и обим 
ревизије. 

в. Кључни чиниоци који могу да утичу на пословни положај 
или пословање у активности која је предмет ревизије. 

г. Мишљење и захтеви руководства. 

ИО: Ф 

Тачан одговор: б 

Образложење: Према Стандарду 2010 Planning 
(Планирање), за израду плана ревизије одговоран је извршни 
руководилац ревизије. Према Практичном савету 2020-1 
Извештавање и одобравање (Communication and Approval), 
интерни ревизор доставаља план ревизије вишем 
руководству и одбору на преглед и одобравање. Према 
Практичном савету 2200-1 Планирање ангажовања 
(Engagement Planning), интерни ревизор обавештава 
одговарајуће руководство о ангажману и одржава састанке са 
руководством које је одговорно за активност која је предмет 
ревизије. 

а. Тачно. Руководства активности која је предмет ревизије 
треба да буде упозната са планираним циљевима ангажмана 
и обимом рада. 

б. Нетачно. Планирани циљеви ангажмана и обим ревизије 
утврђени су планом ревизије који су прегледали и одобрили 
више руководство и одбор. 

в. Тачно. Разматрање кључних чиниоцилаца који могу да 
утичу на пословни положај или пословање у активности која 
је предмет ревизије омогућује интерном ревизору да боље 
сагледа и процени ризике у конкретној активности. 

г. Тачно. Разматрање мишљења и захтева руководства 
активности која је предмет ревизије омогућује интерном 
ревизору да боље сагледа и процени ризике у конкретној 
активности. 
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38.  Циљеви ревизорског ангажмана мора да изразе резултате 
прелиминарне процене ризика активности која је предмет 
ревизије да би интерни ревизор: 

I. Утврдио циљеве ангажмана који упућују на ризике повезане 
са активношћу која је предмет ревизије. 

II. Утврдио природу и обим ревизорских процедура које ће се 
применити у извођењу тог ангажмана. 

III. Препознао друге значајне области које захтевају пажњу. 

IV. Јасније одредио иницијално постављене циљеве 
ангажмана. 

а. I и II 

б. I, II, III и IV 

в. I, II и III 

г. I, II и IV. 

ИО: Ф 

Тачан одговор: б 

Образложење: Према Стандарду 2210.А1, интерни ревизор 
мора да изврши прелиминарну процену ризика који су 
меродавни за активност која је предмет ревизије. 

I. Тачно. Према Практичном савету 2210-1 Циљеви 
ангажовања (Engagement Objectives), интерни ревизор 
утврђује циљеве ангажмана повезујући их са ризицима 
активности која је предмет ревизије. 

II. Тачно. Према Практичном савету 2210-1 Циљеви 
ангажовања (Engagement Objectives), природа и обим 
ревизорских процедура које ће се применити у извођењу 
ангажмана утврђују се након препознавања ризика. 

III. Тачно. Према Практичном савету 2210.А1-1 Оцена ризика 
у планирању ангажовања (Risk Assessment in Engagement 
Planning), прелиминарна процена ризика даје ревизору 
могућност да размотри и друге значајне области које 
захтевају његову пажњу. 

IV. Тачно. Према Практичном савету 2210-1 Engagement 
Objectives (Циљеви ангажовања), процењивање ризика у 
фази планирања даје могућност ревизору да јасније одреди 
иницијално постављене циљеве ангажмана. 
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39.  При одређивању одговарајућих и довољних ресурса за 
потребе извођења ангажмана интерни ревизори разматрају 
све осим једне од доленаведених ставки: 

а. Број запослених лица и ниво њиховог искуства на 
пословима интерне ревизије. 

б. Знање, вештине и друге способности запослених лица у 
интерној ревизији. 

в. Расположивост и доступност екстерних ресурса када се 
укаже потреба за додатним знањима. 

г. Личне везе запослених лица у интерној ревизији са лицима 
запосленим у активности која је предмет интерне ревизије. 

ИО: Ф 

Тачан одговор: г 

Образложење: Према Стандарду 2230 Engagement Resource 
Allocation (Алокација ресурса на ангажман), интерни 
ревизори треба да утврде потребне и довољне ресурсе ради 
остварења циљева ангажмана. 

а. Нетачно. Према Практичном савету 2230-1 Расподела 
ресурса на ангажовања (Engagement Resource Allocation), 
приликом расподеле ресурса на ангажмане, интерни 
ревизори разматрају број запослених лица и ниво њиховог 
искуства на пословима интерне ревизије. 

б. Нетачно. Према Практичном савету 2230-1 Расподела 
ресурса на ангажовања (Engagement Resource Allocation), 
приликом расподеле ресурса на ангажмане интерни ревизори 
разматрају знање, вештине и друге способности лица 
запослених у интерној ревизији. 

в. Нетачно. Према Практичном савету 2230-1 Расподела 
ресурса на ангажовања (Engagement Resource Allocation), 
приликом расподеле ресурса на ангажмане интерни ревизори 
разматрају расположивост и доступност екстерних ресурса, 
ако за њима постоји потреба. 

г. Тачно. Личне везе запослених лица у интерној ревизији са 
лицима запосленим у активности која је предмет интерне 
ревизије разматрају се при процењивању чинилаца који могу 
да угрозе објективност интерних ревизора, а не пр. 
одређивању одговарајућих ресурса за потребе извођења 
ангажмана интерне ревизије. 
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40.  Резултати ревизије сопштавају се у виду запажања, 
закључака, мишљења, препорука и акционих планова. 
Запажања су важне изјаве о чињеницама. Након што утврди 
значајне чињенице које треба навести у виду запажање, 
ревизор 

а. Само документује запажање на радном папиру. 

б. Неформално разматра запажање на састанку са одбором. 

в. Уноси запажење у ревизорски извештај. 

г. Преноси запажање у програм наредне ревизије. 

ИО: Ф 

Тачан одговор: в 

Образложење: Према Практичном савету 2410-1 
Критеријуми извештавања (Communication Criteria), интерни 
ревизор саопштава она запажања која су неопходна да 
поткрепе закључке и препоруке или да спрече њихово 
погрешно схватање. 

а. Нетачно. Ревизор мора да наведе сва значајна запажања у 
свом извештају о ревизији. 

б. Нетачно. Ревизор може усмено да саопштава само о 
безначајним запажањима. 

в. Тачно. Ревизор мора да наведе сва значајна запажања у 
свом извештају о ревизији. 

г. Нетачно. Извештај о ревизији, у коме се наводе сва 
значајна запажања, издаје се најкасније након завршетка 
ревизије. 
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41.  Континуирано праћење резултата извођења активности 
интерне ревизије врши се путем свих осим једног од 
доленаведених начина: 

а. Надзор над ангажманом. 

б. Употреба контролних упитника и писаних процедуре. 

в. Анализа метричких показатеља, као што су дужина 
ревизорског циклуса или број прихваћених препорука. 

г. Периодични преглед који се врши путем самопроцењивања 
или од стране других лица из организације која довољно 
познају праксу интерне ревизије. 

ИО: Ф 

Тачан одговор: г 

Образложење: Према Стандарду 1311 Интерне оцене 
(Internal Assessments), континуирано праћење резултата 
извођења активности интерне ревизије и периодични преглед 
су два обавезна начина интерног процењивања. 

а. Нетачно. Према Практичном савету 1311-1 Интерне оцене 
(Internal Assessments), надзор над ангажманом је процес 
вршења континуираног надзора. 

б. Нетачно. Према Практичном савету 1311-1 Интерне оцене 
(Internal Assessments), контролни упитници и писане 
процедуре су алатке за вршење континуираног надзора. 

в. Нетачно. Према Практичном савету 1311-1 Интерне оцене 
(Internal Assessments), анализа метричких показатеља је 
процес вршења континуираног надзора. 

г. Тачно. Периодични преглед (периодично испитивање) је 
другачији начин интерног оцењивања. 
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42.  Интерни ревизори пружају услуге уверавања и саветодавне 
услуге. Који од доленаведених ставова није тачан? 

а. У поступак процењивања контролних процеса у 
организацији ревизор мора да угради своја знања о 
контролама стечена у саветодавним ангажманима. 

б. У поступак процењивања процеса управљања ризиком 
ревизор мора да угради своја знања о ризицима стечена у 
саветодавним ангажманима. 

в. Уколико се током пружања услуга уверавања јави 
могућност за пружање саветодавних ангажмана, ревизор те 
услуга пружа у складу са стандардима за саветодавне 
услуге. 

г. Интерни ревизори не могу пружати саветодавне услуге које 
се односе на пословне активности за које су били 
одговорни у претходном периоду. 

ИО: Ф 

Тачан одговор: г 

Образложење: 

а. Тачно. Стандард 2130.Ц2. 

б. Тачно. Стандард 2120.Ц2. 

в. Тачно. Стандард 2220.А2. 

г. Нетачно. Према Стандарду 1130.Ц1, интерни ревизори 
могу пружати саветодавне услуге које се односе на пословне 
активности за које су били одговорни у претходном периоду. 
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43.  За надзор над извођењем ангажмана интерне ревизије 
одговоран је извршни руководилац ревизије. Најважнији вид 
надзора над извођењем ангажмана у фази испитивања на 
лицу места (field work) је: 

а. Обезбеђење да ревизори који су одређени за ангажман, 
колективно поседују неопходна знања, вештине и друге 
способности за обављање ангажмана. 

б. Континуирано праћење извршења одобреног програма 
рада ангажмана, укључујући и одобрене измене и допуне 
програма рада. 

в. Периодично процењивање резултата рада запослених у 
интерној ревизији. 

г. Благовремено достављања тачних, објективних, јасних, 
концизних и конструктивних извештаја о резултатима 
ангажмана. 

ИО: Ф 

Тачан одговор: б 

Образложење: Према Стандарду 2340 Надзор над 
ангажовањем (Engagement Supervision), извршни 
руководилац ревизије има свеукупну одговорност за надзор 
над ангажманом.  

а. Нетачно. Према Практичном савету 2200-1 Планирање 
ангажовања (Engagement Planning), надзор над ресурсима 
који су потребни за ангажман врши се у фази планирања 
ангажмана. 

б. Тачно. Према Практичном савету 2340-1 Надзор над 
ангажовањем (Engagement Supervision), надзор у фази 
извођења ангажмана на лицу места обухвата обезбеђење 
извршења одобреног програма рада ангажмана, укључујући и 
накнадно одобрене измене и допуне. 

в. Нетачно. Периодично процењивање резултата рада 
запослених у интерној ревизији је део надзорних активности 
над Програмом обезбеђења и унапређења квалитета, према 
Практичном савету 1311-1 Internal Assessments (Интерне 
оцене). 

г. Нетачно. Извештавање о резултатима ангажмана врши се 
након завршетка испитивања на лицу места. 
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44.  Током које од доленаведених фаза ангажмана интерни 
ревизор утврђује циљеве и одговарајуће контроле активности 
која је предмет ревизије? 

а. Распоређивање интерних ревизора на ангажман. 

б. Прелиминарно испитивање. 

в. Израда програма рада ангажмана. 

г. Извештавање о резултатима ревизије ангажмана. 

ИО: Ф 

Тачан одговор: б 

Образложење: Према Стандарду 2210.А1, интерни ревизори 
мора да изврше прелиминарну процену ризика која се односи 
на активност која је предмет испитивања. Према Практичном 
савету 2210-1 Циљеви ангажовања (Engagement Objectives), 
Процењивање ризика током фазе планирања ангажмана 
служи бољем утврђивању циљева ангажмана и 
препознавањау других значајних области које захтевају 
пажњу ревизора. 

а. Нетачно. Распоређивање ревизора на ангажман је процес 
одређивања лица која ће бити ангажована на датом 
ангажману. 

б. Тачно. Прелиминарно испитивање изводи се са циљем да 
се боље одреде ризици активности која је предмет ревизије. 

в. Нетачно. Програм рада ангажмана припрема се након 
завршетка прелиминарног испитивања. 

г. Нетачно. Извештавање о резултатима ревизије врши се на 
крају ангажмана. 
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45.  Извршни руководилац ревизије мора ефективно да управља 
активношћу интерне ревизије како би осигурао да та 
активност додаје вредност организацији. Који од 
доленаведених ставова није меродаван за оцену ефективног 
управљања активношћу интерне ревизије: 

а. Активност интерне ревизије усклађена је са Дефиницијом 
интерне ревизије. 

б. Ако је активност интерне ревизије усклађена са 
Стандардима интерне ревизије. 

в. Ако се лица која се баве активношћу интерне ревизије 
понашају у складу са захтевима Етичког кодекса и 
Стандарда. 

г. Ако активност интерне ревизије пружа и услуге уверавања 
и саветодавне услуге. 

 

ИО: Ц 

Тачан одговор: г 

Образложење: Према интерпретацији Стандарда 2000 
Управљање активношћу интерне ревизије (Managing the 
Internal Audit Activity), активношћу интерне ревизије управља 
се ефективно ако је: (1) активност интерне ревизије 
усклађена са Дефиницијом и (2) Стандардима интерне 
ревизије, (3) ако се интерни ревизори понашају у складу са 
захтевима Етичког кодекса и Стандарда, и (4) ако резултати 
активности интерне ревизије остварују сврху и одговорности 
које су наведене у правилнику (повељи) о интерној ревизији. 

а. Нетачно. Ако је активност интерне ревизије усклађена са 
Дефиницијом интерне ревизије, активношћу интерне ревизије 
управља се ефективно. Но, то није једини захтев за оцену 
ефективности управљања активношћу интерне ревизије. 

б. Нетачно. Ако је активност интерне ревизије усклађена са 
Стандардима интерне ревизије, активношћу интерне ревизије 
управља се ефективно. Но, то није једини захтев за оцену 
ефективности управљања активношћу интерне ревизије. 

в. Нетачно. Ако се лица која се баве активношћу интерне 
ревизије понашају у складу са захтевима Етичког кодекса и 
Стандарда, активношћу интерне ревизије управља се 
ефективно. Но, то није једини захтев за оцену ефективности 
управљања активношћу интерне ревизије. 

г. Тачно. Врста услуге коју пружа активност интерне ревизије 
није меродавна за оцену ефективности управљања 
активношћу интерне ревизије. 
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46.  Програм обезбеђења и унапређења квалитета треба да 
обезбеди да се функција интерне ревизије одвија у складу са 
Дефиницијом интерне ревизије, Етичким кодексом и 
Стандардима. Интерни ревизор може да наведе да је 
активност интерне ревизије усклађена са Међународним 
стандардима професионалне праксе интерне ревизије само 
онда ако резултати програма обезбеђења и унапређења 
квалитета поткрепљују такву изјаву. Резултати процене 
програма саопштавају се вишем руководству и одбору у којем 
од доленаведених рокова: 

а. Резултати периодичне процене саопштавају се након 
завршетка такве процене. 

б. Резултати екстерне процене саопштавају се након 
завршетка такве процене. 

в. Резултати континуираног надзора саопштавају се најмање 
једном годишње. 

г. Сва три горенаведена одговора под а, б и в 

ИО: Ц 

Тачан одговор: г 

Образложење: Основни концепт програма обезбеђења и 
унапређења квалитета је да обезбеди да производ или услуга 
имају онакве суштинске одлике и својства какве су и 
дизајниране. Обезбеђење квалитета у процесу пружања 
услуга интерне ревизије има за циљ да пружи разумно 
уверавање да функција интерне ревизије извршава своје 
дужности према руководству, одбору и организацији у 
целини. Захтеви за извештавањем о резултатима процене 
наведени су у Стандарду 1320 Извештавање о Програму 
обезбеђења и унапређења квалитета (Reporting on the 
Quality Assurance and Improvement Program). 

а. Тачно. Резултати периодичне процене саопштавају се 
након завршетка такве процене (Тумачење Стандарда 1320). 

б. Тачно. Резултати екстерне процене саопштавају се након 
завршетка такве процене (Тумачење Стандарда 1320). 

в. Тачно. Резултати континуираног надзора саопштавају се 
најмање једном годишње (Тумачење Стандарда 1320). 
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47.  Организација може да користи рад екстерног ревизора ради 
прибављања уверавања о питањима из делокруга рада 
интерног ревизора. Исто тако, при извођењу ревизије 
финансијских извештаја, екстерни ревизор може да се ослони 
на рад интерног ревизора. За координацију рада између 
интерног и екстерног ревизора одговоран је: 

а. Одбор. 

б. Извршни руководилац ревизије. 

в. Екстерни ревизор. 

г. Независни консултант, именован од стране одбора. 

ИО: Ц 

Тачан одговор: б 

Образложење: Према Стандарду 2050 Координација 
(Coordination), извршни руководилац ревизије треба да 
размењује информације и координира активности са 
екстерним добављачима услуга уверавања и консултантских 
услуга ради обезбеђења одговарајуће покривености 
планираног рада и минимизирања дуплирања напора. 

а. Нетачно. Према Практичном савету 2050-1 Координација 
(Coordination), одбор је одговоран за надзор над радом 
екстерног ревизора и координацијом рада између интерног и 
екстерног ревизора. 

б. Тачно. Према Практичном савету 2050-1 Координација 
(Coordination), извршни руководилац ревизије одговоран је за 
координацију рада између интерног и екстерног ревизора и 
регуларно вредновање те координације. 

в. Нетачно. Екстерни ревизор је спољни добављач услуга 
уверавања. За координацију рада са спољним добављачима 
услуга уверавања одговоран је интерни ревизор. 

г. Нетачно. Независни консултант је спољни добављач услуга 
консалтинга. За координацију рада са спољним добављачима 
услуга консалтинга одговоран је интерни ревизор. 
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48.  Ако организација одлучи да користи услуге екстерног 
ревизора ради прибављања уверавања о питањима из 
делокруга рада интерног ревизора, извршни руководилац 
ревизије: 

I. Треба да учини све што је потребно да би разумео природу, 
обим посла и распоред рада екстерног ревизора. 

II. Треба да размењује информације и координира активност 
интерне ревизије са екстерним ревизором ради 
обезбеђења правилне покривености планираних послова и 
избегавања дуплирања послова. 

III. Треба да тражи одобрење екстерног ревизора на план 
рада активности интерне ревизије. 

IV. Треба да одобри план ревизије екстерног ревизора. 

а. I и III 

б. II и IV 

в. I и II 

г. I, II, III и IV. 

 

ИО: Ц 

Тачан одговор: в 

Образложење: Према Стандарду 2000 Управљање 
активношћу интерне ревизије (Managing the Internal Audit 
Activity), извршни руководилац ревизије мора ефективно да 
управља активношћу интерне ревизије како би осигурао да та 
активност додаје вредност организацији. Додатно, према 
Стандарду 2050 Координација (Coordination), извршни 
руководилац ревизије треба да размењује информације и 
координира активности са екстерним добављачима услуга 
уверавања и консултантских услуга ради обезбеђења 
одговарајуће покривености планираних послова и 
минимизирања дуплирања напора. 

I. Тачно. Према Практичном савету 2050-1 Координација 
(Coordination), ако организација одлучи да користи услуге 
екстерног ревизора ради прибављања уверавања о 
питањима из делокруга рада интерног ревизора, извршни 
руководилац ревизије треба да предузме све потребне 
кораке како би разумео природу, обим посла и распоред рада 
екстерног ревизора. 

II. Тачно. Према Стандарду 2050 Координација (Coordination), 
извршни руководилац ревизије треба да размењује 
информације и координира активности са екстерним 
добављачима услуга уверавања ради обезбеђења 
одговарајуће покривености планираних послова и 
минимизирања дуплирања напора. 

III. Нетачно. За одобравање плана рада активности интерне 
ревизије надлежни су више руководство и одбор. Коначан 
план рада активности интерне ревизије усваја одбор. 

IV. Нетачно. Интерна и екстерна ревизија треба на састанку 
заједно да размотре своје планове и да координирају свој рад 
како би обезбедили покривеност ревизија и минимизирали 
дуплирање напоре, ако је то могуће. 
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49.  Извршни руководилац ревизије треба периодично да 
доставља извештај о раду (активностима) вишем руководству 
и одбору у коме, између осталог, извештава и о значајним 
запажањима и препорукама на основу резултата ревизорских 
ангажмана. Значајна запажања и препоруке могу да обухвате 
све осим једне од доленаведених ставки: 

а. Околности повезане са преваром и илегалне радње. 

б. Грешке, неефикасности и неефективности. 

в. Сукоб интереса и контролне слабости. 

г. Постојање усклађености са прописима. 

ИО: Ц 

Тачан одговор: г 

Образложење: Према Практичном савету 2060-1 
Извештавање вишег руководства и одбора (Reporting to the 
Senior Management and the Board), значајна запажања по 
основу ангажмана су она стања која би, према процени 
главног извршног ревизора, могла негативно да се одразе на 
организацију. 

а. Тачно. Преваре и илегалне радње могу негативно да се 
одразе на организацију. 

б. Тачно. Грешке, неефикасности и неефективности могу 
негативно да се одразе на организацију. 

в. Тачно. Сукоб интереса и контролне слабости могу 
негативно да се одразе на организацију. 

г. Нетачно. Усклађеност са прописима има позитиван учинак 
на организацију. 



Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола 
51 

 ПИТАЊА ОДГОВОРИ 

50.  Активност интерне ревизије помаже организацији у 
одржавању ефективних контрола: 

I. Процењивањем ефективности процеса управљања 
ризицима. 

II. Процењивањем ефективности и ефикасности контрола. 

III. Промовисањем ставова који доприносе унапређењу 
контрола. 

IV. Процењивањем адекватности и ефективности контрола. 

а. I и III 

б. II и IV 

в. II и III 

г. I, II, III и IV. 

ИО: Ц 

Тачан одговор: в 

Образложење: Према Стандарду 2130 Контрола (Control), 
активност интерне ревизије мора да помаже организацији у 
одржавању ефективних контрола путем процењивања 
њихове ефективности (ефективност: тј. остварење задатака) 
и ефикасности (ефикасност: тј. максимизација односа између 
користи и улагања), као и путем подстицања њиховог 
континуираног унапређења. 

I. Нетачно. Ефективност процеса управљања ризицима мери 
се процењивањем: усклађености циљева и мисије 
организације, степена идентификације и процене значајних 
ризика, избора начина реаговања на ризике, препознавања и 
саопштавања информација о ризику и надзора над 
процесима управљања ризиком од стране руководства. 

II. Тачно. Процењивање ефективности и ефикасности 
контрола доприноси одржавању ефективних контрола. 

III. Тачно. Промовисање ставова који доприносе унапређењу 
контрола помаже организацији у одржавању ефективних 
контрола. 

IV. Нетачно. Адекватност и ефективност контрола процењују 
се са становишта реаговања контрола на ризике (Стандард 
2130.A1).  

Напомена: Контрола је адекватна ако омогућује 
активности да извршава свој циљ. 



Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола 
52 

 ПИТАЊА ОДГОВОРИ 

51.  Један од кључних захтева Одбора је да стиче уверавање да 
се процес управљања ризицима одвија ефективно и да се 
кључним ризицима управља на прихватљив начин. Одбор 
стиче ово уверавање из различитих извора. Најважнији извор 
уверавања о управљању ризицима је: 

а. Руководство 

б. Интерни ревизори. 

в. Специјалисти и консултанти. 

г. Екстерни ревизори. 

ИО: Ц 

Тачан одговор: а 

Образложење: Према Основној поставки ИИА: Улога 
интерне ревизије у прибављању ресурса активности 
интерне ревизије (IIA Position Paper: The Role of Internal 
Auditing in Resourcing the Internal Audit Activity), Одбор је 
одговоран да обезбеди да се свим ризицима у организацији 
управља. У пракси, одбор делегира послове управљања 
ризицима руководству, које је одговорно за њихово правилно 
извршавање. 

а. Тачно. Свако у организацији има своју улогу у доприносу 
управљању ризицима, али примарну одговорност сноси 
руководство. 

б. Нетачно. Улога интерних ревизора је да пруже уверавање 
да се процес управљања ризика одвија успешно. 

в. Нетачно. Специјалисти и консултанти ангажују се по 
потреби само за одређене послове. 

г. Нетачно. Улога екстерних ревизора је да дају мишљење о 
финансијским извештајима организације. 
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52.  Интерна ревизија је активност независног, објективног 
уверавања и саветодавна активност. Њена основна улога у 
процесу управљања предузетним ризицима је да пружа 
одбору објективно уверавање о ефективности управљања 
ризицима. Који од доленаведених послова не испуњава 
захтеве ове улоге: 

а. Пружање уверавања о процесима управљања ризиком. 

б. Пружање уверавања да су ризици коректно процењени. 

в. Полагање рачуна за управљање ризицима. 

г. Процењивање процеса управљања ризицима. 

ИО: Ц 

Тачан одговор: в 

Образложење: У Основној поставки ИИА: Улога интерне 
ревизије у прибављању ресурса активности интерне 
ревизије (IIA Position Paper: The Role of Internal Auditing in 
Resourcing the Internal Audit Activity) наведено је да 
истраживања показују да се и одбор директора и интерни 
ревизори слажу да су пружање услуга објективног уверавања 
о одговарајућем управљању значајним пословним ризицима 
и пружање уверавања да оквир управљања ризицима и 
контролни оквир функционишу ефективно два најзначајнија 
начина на који интерни ревизори доприносе повећању 
вредности организације. 

а. Тачно. Пружање уверавања о процесима управљања 
ризиком је део улоге активности интерне ревизије. 

б. Тачно. Пружање уверавања да су ризици коректно 
процењени је део улоге активности интерне ревизије. 

в. Нетачно. Полагање рачуна за управљање ризицима је 
одговорност руководства. 

д. Тачно. Процењивање процеса управљања ризицима је део 
улоге активности интерне ревизије. 
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53.  У процесу управљања предузетним ризицима (Enterprise risk 
management process - ERM) интерни ревизор може да има 
тројаку улогу: 1) основну, 2) легитимну са оградом и 3) улогу 
коју треба да избегава. Који од доленаведених послова спада 
у летитимне послове које интерни ревизор може да прихвати 
уз одређену ограду? 

а. Процењивање извештавања о кључним ризицима. 

б. Координација активности управљања предузетним 
ризицима. 

в. Утврђивање склоности ка ризику. 

г. Преглед и испитивање управљања кључним ризицима. 

ИО: Ц 

Тачан одговор: б 

Образложење: Према Основној поставки ИИА: Улога 
интерне ревизије у прибављању ресурса активности 
интерне ревизије (IIA Position Paper: The Role of Internal 
Auditing in Resourcing the Internal Audit Activity), кључни 
чиниоци које треба размотрити при утврђивању улоге 
интерне ревизије у процесу управљања предузетним 
ризицима јесу: 1) да ли та активност угрожава независност и 
објективност активности интерне ревизије и 2) да ли је 
вероватно да ће та активност допринети побољшању 
процеса управљања ризицима, контролним процесима и 
процесом управљања организацијом (корпоративног 
управљања). 

а. Нетачно. Процењивање извештавања о кључним ризицима 
спада у основне послове интерног ревизора. 

б. Тачно. Координација активности управљања предузетним 
ризицима је легитимни посао активности интерне ревизије. 
При прихватању овог посла интерни ревизор мора да се 
огради од одговорности за управљање ризицима, која спада 
у одговорности руководства и да га обавља у складу са 
консултантским стандардима. 

в. Нетачно. За утврђивање склоности ка ризику одговорни су 
одбор и руководство. 

г. Нетачно. Преглед и испитивање управљања кључним 
ризицима је основни посао интерног ревизора. 
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54.  Различите врсте "партнерских" аранжмана са спољним 
добављачима могу ефективно да помогну организацији да 
прибави услуге интерне ревизије које доприносе остварењу 
стратешких циљева руководства. Организација може: 

I. Да унајми спољњег добављача услуга интерне ревизије, 
који ће у целости да пружа ове услуге ("total outsourcing" 
100%). 

II. Да унајми спољњег добављача услуга интерне ревизије, 
који ће да пружа део услуга интерне ревизије ("partial 
outsourcing" мање од 100%). 

III. Да унајми спољњег добављача услуга интерне ревизије 
(обично специјалисту), који ће да ради заједно са интерним 
ревизорима из организације, углавном на дугорочној 
основи ("co-sourcing"). 

IV. Да склопи подуговор о извођењу специфичног ангажмана, 
или дела неког ангажамана, са спољним добављачем 
услуга интерне ревизије, тако да је спољни добављач у 
потпуности одговоран за извршење тог ангажамана или 
дела ангажмана, обично на одређени временски период 
(subcontracting). 

а. I, II и IV 

б. I, II, III и IV 

в. I, II и III 

г. II, III и IV. 

ИО: Ц 

Тачан одговор: б 

Образложење: Према Основна поставка ИИА: Улога интерне 
ревизије у прибављању ресурса активности интерне 
ревизије (IIA Position Paper: The Role of Internal Auditing in 
Resourcing the Internal Audit Activity), у пракси су уобичајене 
четири врсте ангажовања спољних добављача услуга 
интерне ревизије. 

I. Тачно. Потпун аутсорсинг је једна од могућих алтернатива 
прибављања услуга интерне ревизије од стране спољњег 
добављача. 

II. Тачно. Делимичан аутсорсинг је једна од могућих 
алтернатива прибављања услуга интерне ревизије од стране 
спољњег добављача. 

III. Тачно. Косорсинг је једна од могућих алтернатива 
прибављања услуга интерне ревизије од стране спољњег 
добављача. 

IV. Тачно. Подуговор о извођењу специфичних ангажмана 
или дела ангажмана је једна од могућих алтернатива 
прибављања услуга интерне ревизије од стране спољњег 
добављача. 
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55.  У случају када организација одлучи да прибави услуге 
активности интерне ревизије од стране спољњег добављача 
(outsourcing), онда одбор мора да: 

а. Донесе одлуку о надгледању и преузимању одговорности 
за активност интерне ревизије од стране спољњег 
добављача услуга интерне ревизије. 

б. Одобри потпуно или значајно делимично преношење 
послова активности интерне ревизије спољњoм 
добављачу. 

в. Усвоји политике или формалне смернице за ангажовање 
спољњег добављача услуга интерне ревизије. 

г. Да унапред утврди пожељну врсту добављача услуга 
интерне ревизије. 

ИО: Ц 

Тачан одговор: б 

Образложење: 

а. Нетачно. Надгледање и преузимање одговорности за 
активност интерне ревизије не могу да се пренесу у 
надлежност спољњoм добављачу услуга интерне ревизије. 

б. Тачно. Према Основнoj поставки ИИА: Улога интерне 
ревизије у прибављању ресурса активности интерне 
ревизије (IIA Position Paper: The Role of Internal Auditing in 
Resourcing the Internal Audit Activity), свака одлука о потпуном 
или значајном делимичном преношењу послова активности 
интерне ревизије спољњем добављачу мора да буде 
формално одобрена од стране одбора. 

в. Нетачно. Усвајање политике или формалних смерница за 
ангажовање спољњег добављача услуга интерне ревизије је 
препоручљиво, али није обавезно. 

д. Нетачно. Утврђивање пожељне врсте спољних добављача 
услуга интерне ревизије је пожељно, али није обавезно. 

56.  Допуните текст недостајућим изразима: 

Сврха, овлашћења и одговорност активности интерне 
ревизије морају бити формално дефинисани у 
1.____________________________________ у складу са 
Дефиницијом интерне ревизије, Етичким кодексом и 
Стандардима. Извршни руководилац ревизије мора 
периодично да прегледа повељу интерне ревизије и да је 
подноси 2.________________________ и 3.____________ на 
одобрење. 

Недостајући изрази: 

Сврха, овлашћења и одговорност активности интерне 
ревизије морају бити формално дефинисани у повељи 

интерне ревизије у складу са Дефиницијом интерне 
ревизије, Етичким кодексом и Стандардима. Извршни 
руководилац ревизије мора периодично да прегледа повељу 
интерне ревизије и да је подноси вишем руководству и 
одбору на одобрење. 
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57.  Коментар: Примена аналитичке процедуре. 

Извршите анализу и изведите закључак на основу 
финансијских података приказаних на следећем графикову: 

Y
 -

 о
с
а

X - оса

Приходи од

продаје

Трошкови продатих

производа

Купци

Дати аванси за

залихе

Изабрани финансијски подаци

31.12.20x1 31.03.20x21.1.20x1

1000

2000

6000

5000

3000

4000

 

Руководство је промене у односима на рачунима током 
времена објаснило повећањем обима производње. 

Анализа 

Критичка анализа односа приказаних података указује да 
односи промена на овим рачунаима једноставно немају 
смисла. 

Разматрањем односа различитих билансних позиција или 
врста трансакција у протоку времена, ревизори траже 
садржајну поруку. У овом случају, однос међу следећим 
варијаблама: 

• Приходи од продаје, и 

• Купци, трошкови продатих производа и дати аванси 

био забрињавајући. 

Закључак 

Подаци, показују да раст салда на рачунима купаца и датих 
аванса за залихе материјала није у сразмери са приходима 
од продаје и трошковима продатих производа. Стопа раста 
потраживања од купаца и датих аванса за период од три 
месеца је астрономски висока. 

Ревизори не могу прихватили једноставно објашњење 
руководства "да је то посао у порасту". Формално 
представљени трендови на графику јасно показују да 
промене на овим рачуни захтевају даљу истрагу. 
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58.  Есеј: Дужна професионална пажња. Кључни појмови: 

Пажња и вештине које се очекују од разумно опрезног и 
стручног лица, итд. према Стандарду 1220 Дужна 
професионална пажња (Due Professional Care). 

Не непогрешивост или изузетна успешност, итд. према 
Практичном савету 1220-1 Дужна професионална пажња 
(Due Professional Care). 

Усклађеност са Етичким кодексом и кодексом понашања 
организације, према Практичном савету 1200-1 Стручност и 
дужна професионална пажња (Proficiency and Due 
Professional Care). Итд. 

59.  Есеј: Мапа уверавања Кључни појмови: 

Практични савет 2050-2 Мапа уверавања (Assurance Map). 
Одбор има обавезу да прибави уверавање да се пословни 
процеси одвијају у оквиру унапред утврђених параметара, а 
ради остварења циљева пословања које је поставио. 
Дефиниција појма "уверавање". Класе добављача 
уверавања. Врста добављача уверавања. Одговорност 
активности интерне ревизије за уверавање на нивоу 
организације као целине. Холистички приступ активностима 
уверавања. Оквир управљања предузетним ризицима (ЕРМ). 
Мапа уверавања. Мишљење ревизора о целовитом систему 
интерних контрола на нивоу организације. 
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60.  Есеј: Континуирани надзор Кључни појмови: 

Над активношћу интерне ревизије као целине и над 
појединачним пословним процесима и ангажманима. 
Стандарди групе 13, почев од Стандарда 1300 Програм 
обезбеђења и унапређења квалитета (Quality Assurance and 
Improvement Program). Стандард 2240 Радни програм 
ангажовања (Engagement Work Program). Стандард 2340 
Надзор над ангажовањем (Engagement Supervision) и 
Практични савет 2340-1 Надзор над ангажовањем 
(Engagement Supervision). Стандард 2500 Праћење 
напретка (Monitoring Progress). Преглед и одобравање плана 
извођења ангажмана, као и измена и допуна плана током 
извођења ангажмана, према Практичном савету 2200-1 
Планирање ангажовања (Engagement Planning). Итд. 

61.  Есеј: Саветодавне услуге активности интерне ревизије. Кључни појмови: 

Легитимни послови интерне ревизије, према Основнoj 
поставки ИИА: Улога интерне ревизије у процесу 
управљања предузетним ризицима (IIA Position Paper: The 
Role of Internal Auditing in Enterprise-wide Risk Management ). 
Стандарди саветодавних услуга, угрожавање независности и 
објективности (Ц-Стандарди извођења). Примена знања 
стечена у консултантским услугама у процесу пружања 
услуга уверавања. Итд. 

62.  Есеј: Оцена оквира приватности организације. Према Практичном савету 2130-A1-2 Оцена оквира 
приватности организације (Evaluating an Organization’s 
Privacy Framework). 

 


