
 1 

ПРИМЕРИ ИСПИТНИХ ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА 

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

INTERNA KONTROLA I REVIZIJA 

Врста питања 
Испитна питања појављују се у облику затворених одговора (заокруживање тачног 
одговора) и у облику отворених одговора (допуна, коментар и есеј). Питања са 
затвореним одговором носе мањи број бодова. Есеји носе највећи број бодова. 

Питања 
1. Од интерне ревизије очекује се да повећа вредност и побољша пословање 

организације у којој делује. Која од следећих изјава најбоље описује развој 
улоге, циљеве и одговорности интерне ревизије: 

а) Интерна ревизија одговорна је за процењивање економичности и 
ефикасности употребе средстава. 

б) Интерна ревизија одговорна је за усклађеност пословања са политикама, 
плановима, процедурама, поступцима, законима и другим прописима. 

в) Интерна ревизија развила се у функцију уверавања у постојање средстава 
и испитивање начина њихове заштите и процене вредности. 

г) Интерна ревизија, која је некада била доминантно усмерена на 
финансијско пословање, данас своје активности доминантно усмерава на 
оперативно пословање организације у којој делује. 

г 

2. У складу са савременом улогом интерне ревизије, интерни ревизор испитује 
начин обезбеђења материјалних средстава ради спречавања губитака који 
могу да настану због: 

а) Примене погрешних рачуноводствених политика. 

б) Прекомерног улагања у набавку нових средстава. 

в) Изложености пожару и слично, крађи и слично. 

г) Недовољне искоришћености капацитета. 

в 
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3. Са становишта планирања ревизије, најбоља дефиниција појма ризика је да 
је то вероватноћа: 

а) Да ће интерни ревизор да пропусти да открије материјално значајну 
грешку или догађај који би могао да буде узрок погрешног интерног 
извештавања о пословању. 

б) Да су то догађај или радња који могу да имају значајан негативан учинак 
на пословање. 

в) Да руководство може, намерно или ненамерно, да донесе одлуку која би 
имала за последицу повећање обавеза организације. 

г) Да ће рачуноводствене евиденције и финансијски извештаји да садрже 
значајну грешку. 

в 

4. Директор интерне ревизије дужан је да донесе и унапређује програм 
обезбеђења квалитета који покрива све врсте активности интерне ревизије. 
Који од доленаведених захтева није део овог програма: 

а) Надзор над квалитетом извођења ревизије.  

б) Периодично оцењивање успешности рада сваког интерног ревизора 
понаособ. 

в) Интерни преглед завшених ревизорских ангажмана. 

г) Испитивање да ли су све активности интерне ревизије усклађене са 
одговарајућим стандардима од стране лица које је независно од запослених 
у интерној ревизији. 

б 

5. У процењивању економичности и ефикасности употребе средстава интерни 
ревизор одговоран је да: 

а) Потврди да су средства у власништву организације. 

б) Утврди да ли постоје стандарди оперативног пословања и критеријуми за 
мерење њихове економичности и ефикасности. 

в) Испита поузданост пословних информација. 

г) Потврди тачност процењене вредности средстава. 

б 

6. Објективност интерног ревизора нарушава се у свим осим једне од следећих 
околности: 

а) Ако постоји конфликт интереса. 

б) Саживљавање интерног ревизора са запосленима чије пословање је 
предмет ревизије, због неодговарајуће ротације ревизора. 

в) Ангажовање ревизора на привременој основи. 

г) Ослањање на мишљење екстерног консултанта када је то потребно. 

г 



 3 

7. Циљ, овлашћења и одговорности интерне ревизије треба да буду утврђене и 
формалним писаним документом (правилником о ревизији). Овај документ 
треба да буде формално усвојен и одобрен од стране одговарајућег органа. 
На овај начин стварају се услови: 

а) Да интерни ревизори обављају своје послове са дужном професионалном 
пажњом. 

б) Да сви запослени буду јасно упознати са значајем и улогом интерне 
ревизије у организацији. 

в) Да се јасно дефинише однос између спољњег и интерног ревизора. 

г) Да се осигура независност интерне ревизије. 

г 

8. Нови председник управног одбора замолио је директора интерне ревизије да 
му укратко објасни улогу интерне ревизије у овој организацији и за шта је 
она одговорнорна. Директор је одговорио следеће: 

а) Испитује поузданост и интегритет финансијских и пословних 
информација у целини, као и средства за њихово признавање, мерење, 
приказивање и обелодањивање. 

б) Испитује систем обезбеђења средстава, као и њихово постојање када 
процени да је то потребно. 

в) Интерна ревизија је одговорна за усклађеност са политикама, плановима, 
процедурама, законима и другим прописима који регулишу пословање 
предузећа, како би се спречио настанак значајних негативних губитака због 
таквих неусклађености. 

г) Суштина функције интерне ревизије у нашем предузећу је да испитује и 
процењује адекватност и ефективност деловања интерних контрола које су 
успостављене над ризицима у пословању (тј. да ли делују на начин на који је 
то руководство предвидело) и на тај начин служи и помаже руководству и 
управи предузећа. 

г 

9. Која би од следећих радњи могла да доведе до нарушавања независности 
интерног ревизора? 

а) Обављање ревизије у организационом делу у којем је донедавно био 
запослен на руководећим пословима. 

б) Смањење обима ангажмана због смањеног буџета. 

в) Учествовање на пројекту израде стандарда контроле за нови систем 
кредитирања купаца. 

г) Преглед нацрта уговора са адвокатом пре његовог извршења. 

а 
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10. При процени пословних ризика у производном окружењу који од следећих 
чинилаца има највећи дугорочни утицај на предузеће? 

а) Стратешки план производње. 

б) Политика управљања залихама. 

в) Квалитет производа. 

ф) Стручност радника. 

в 

11. Интерни ревизор припремио је оперативни план рада и буџет за наредну 
годину. Оперативни план рада заснован је на следећим чиниоцима: 
приоритет ангажмана утврђен је на основу процењених ризика; разматрана 
је расположивост људских ресурса, њихова знања и вештине; утврђен је 
детаљан план расхода, као и датум почетка сваког ангажмана. Шта од 
следећег најбоље описује веће мањкавости овог плана рада? 

а) Мишљење руководства о приоритетним областима за ревизију није узето 
у обзир; 

б) Није планирано време трајања појединачних ангажмана. 

в) Циљеви пословних процеса нису разматрани. 

г) Нису сагледана потребна знања и вештине које су ревизорима неопходни 
за извођење ревизија. 

б 

12. Шта од доленаведеног најбоље описује циљ ревизије система управљања 
ризицима, контрола и процеса управљања: 

а) Да се испита обим у којем је организација изложена ризицима. 

б) Да се утврди природа, динамика извођења и обим тестова који обезбеђују 
испуњење циљева ревизије. 

в) Да пружи разумно уверавање да процеси омогућују ефикасно и 
економично остварење стратешких и оперативних циљева пословања. 

г) Да се утврди да ли систем управљања ризицима, контроле и процеси 
управљања обезбеђују да су рачуноводствене евиденције потпуне и тачне и 
да су финансијски извештаји поштено приказани. 

в 

13.  Етички кодекс предузећа покрива таква питања као што су поступци 
набавки и односи са добављачима и купцима, као и питања која се односе на 
понашање запослених. Који је од следећих ставова најбоље описује значај 
етичког кодекса за предузеће? 

а) У предузећу које има етички кодекс етичко понашање је на вишем нивоу 
него у оном које тај кодекс нема. 

б) Предузеће које има етички кодекс установило је објективне критеријуме 
помоћу којих могу да се процењују активности запослених. 

в) Одсуство формалног етичког кодекса могло би да умањи успешност 
ревизије етичког понашања у предузећу. 

б 
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14.  Директор организационог дела за управљање ризицима своју функцију 
најефикасније обавља када: 

а) Управља ризицима као члан вишег руководства. 

б) Управља ризицима заједно са за руководиоцима пословних процеса или 
пословних функција. 

в) Врши надзор над ризицима као члан органа за управљање корпоративним 
ризицима. 

г) Управља ризицима заједно са директором интерне ревизије. 

в 

15. Анализа обрачуна платних спискова интерни ревизор открива да нико не 
проверава картице уписа доласка и одласка са посла које се откуцавају ради 
вођења евиденције и праћења присуства запослених. Ове картице само се 
предају оделењу рачуноводства. Ревизор уочава да постоји могућност да се 
запосленима плаћа и радно време када не раде (рецимо, да један запослени 
откуца картицу за другог, пре него што овај дође на посао). Контрола која 
најбоље обезбеђује да су исплаћени износи зарада и стварно зарађени је: 

а) Интерни ревизор неколико пута годишње врши ненајављену проверу 
присутности на раду на почетку радног времена. 

б) Кадровска служба периодично анализира платне спискове. 

в) Надлежни руководиоци на крају сваког месеца оверавају извештај о 
времену које је сваки запослени провео на послу. 

г) Главни контролор припрема месечне извештаје са егзактним 
показатељима остварених резултата за сваки организациони део. 

в 

16. У ревизији система за заштиту информација циљ ангажмана је: 

а) Препознавање техничких аспеката, ризика, процеса и трансакција које су 
предмет испитивања. 

б) Проверавање да интерни ревизор има поуздана средства и процедуре за 
процену ризика безбедности информација. 

в) Периодична провера начина заштите информација у пракси. 

г) Адекватност документовања процедура ревизије и ревизорских радних 
папира. 

в 
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17. У току оперативне ревизије интерни ревизор врши поређење стварног броја 
запослених са уобичајеним бројем запослених на таквим пословима у истој 
делатности: 

а) Да би проценио ризике повезане са недовољним или прекомерним бројем 
запослених у организацији. 

б) Да би проценио резултате пословања запослених у организацији и дао 
одговарајуће препоруке за њихово побољшање. 

в) Да би проценио адекватност уведених интерних контрола да на платном 
списку нема лажно запослених лица. 

г) Да би утврдио да ли се поштују сви закони и други прописи који се односе 
на запослене. 

б 

18. Који од следећих ставова, посматрано са становишта савремене интерне 
ревизије, најбоље указује на користи које руководоство предузећа има од 
интерне ревизије: 

а) Уверавање да су објављени финансијски извештаји тачни. 

б) Уверавање да су уведене контроле над ризицима којима је предузеће 
изложено у свом пословању адекватне и ефективне. 

в) Уверавање да је пословање предузећа усаглашено са законским 
захтевима. 

г) Сигурност да ће криминалне радње да буду откривене. 

б 

19. Циљ ревизије процене ефективности постојећих процеса управљања 
ризицима је да се утврди: 

а) Да су постојећи процеси планирани и дизајнирани тако да пружају 
разумно уверавање да се стратешки и оперативни циљеви остварују. 

б) Да се стратешки и оперативни циљеви пословања остварују ефикасно и 
економично. 

д) Да се стратешки и оперативни циљеви пословања остварују како је 
планирано, у предвиђеним роковима и са минималним утрошком средстава.  

г) Да руководство управља процесима на начин који пружа разумно 
уверавање да се стратешки и оперативни циљеви пословања остварују. 

г 

20. Испитивање да ли постоје могућности за смањење трошкова главни је циљ: 

а) Ревизије усклађености са законима и прописима. 

б) Финансијске ревизије. 

в) Оперативне (пословне) ревизије. 

г) Еколошке ревизије. 

в 
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21. Оперативна ревизија процеса производње обухвата процедуре поређења 
остварених трошкова са стандардним трошковима. Циљ ове процедуре је: 

а) Да се утврди тачност исказаних трошкова производње у финансијским 
извештајима. 

б) Да се процени да ли су стандардни трошкови добро утврђени. 

в) Да се утврде крађе материјала. 

г) Да се помогне руководству у процени ефективности и ефикасности 
употребе производних ресурса. 

г 

22. У процени ефективности процеса управљања ризицима интерни ревизор 
треба: 

а) Да утврди постојање неидентификованих ризика.  

б) Да се увери да се кључни циљеви процеса управљања ризицима остварују 
на начин на који је то планирано. 

в) Да преиспита нивое ризика који су прихватљиви за предузеће. 

г) Да се увери да не постоје значајне варијације у техникама процене и 
управљање ризицима између различитих организационих делова у 
предузећу. 

б 

23. Ревизија процеса управљања ризицима, која има за циљ да се увери да ће 
постављени стратешки и оперативни циљеви да буду остварени најбоље 
може да се објасни као: 

а) Контролна функција. 

б) Функција унапређења процеса управљања. 

в) Надзорна функција. 

г) Функција усклађивања са интерним прописима. 

в 

24. Циљ ревизије пословања кадровске службе је да се испитају контроле у 
процесу престанка радног односа. Која од доленаведених радњи носи 
највећи ризик у том процесу: 

а) Систематизација разлога за напуштање организације на основу интервјуа 
која запослени дају при одласку из организације. 

б) Кадровска служба шаље званично обавештење о престанку рада 
запосленог оделењу за обрачун зарада. 

в) Потписивање изјаве о раздужењу запосленог пре него што му се преда 
радна књижица. 

г) Периодична анализа обрта запослених и процена потреба за недостајућим 
профилом стручности. 

б 
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25. Који од доленаведених исказа најбоље описује циљ интерне ревизије: 

а) Да помогне руководству својим учествовањем у процесу управљања 
ризицима. 

б) Да испитује и процењује користи које рачуноводствени систем предузећа 
пружа руководству. 

в) Да повећа вредност и побољша пословање предузећа. 

г) Да надзире систем интерних контрола за потребе спољњег ревизора. 

в 

26. Који је од доленаведених циљева најбоље описује циљ ревизије 
усклађености у оделењу набавки: 

а) Запослени у оделењу набавке добро познају производни програм 
добављача и њихове политике продаје. 

б) Набавке се одобравају на одговарајућем нивоу овлашћења у складу са 
политиком набавке предузећа. 

в) Наруџбине се врше само од добављача чији производи задовољавају 
прописани квалитет. 

г) Стање залиха материјала у финансијским извештајима исправно је 
исказано и процењено је по набавним  ценама. 

б 

27. Који од следећих циљева ревизије захтевају извођење тестова ефикасности 
употребе људских ресурса: 

а) Политика запошљавања нових лица у потпуности се поштује. 

б) Сви запослени распоређени су на послове који одговарају њиховој 
обучености и способности. 

в) Резултати рада запослених задовољавају критеријуме за мерења 
успешности које је усвојило предузеће. 

д) На платном списку налазе се само стварно запослена лица. 

в 

28. Који од доле наведених појмова најтачније описује ставове и радње управе и 
руководства које указују на то колики значај они придају контролама: 

а) Контролни процеси. 

б) Контролно окружење. 

в) Додела овлашћења и одговорности. 

г) Обим ризика који управа и руководство прихватају. 

б 
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29. Послови интерног ревизора обухватају процењивање и доприносе 
побољшању система управљања ризицима. Ризик је: 

а) Негативни учинак неког извесног будућег догађаја. 

б) Будући догађај који може да има позитиван или негативан учинак на 
пословање. 

в) Негативни учинак неизвесног будућег догађаја. 

г) Будући догађај чији се учинак мери према величини последица и 
извесности настанка. 

г 

30. Који од доленаведених послова умањује објективност интерног ревизора: 

а) Учествовање у дизајнирању и увођењу система управљања ризицима и 
контролног система. 

б) Давање препорука у поступку дизајнирања и увођења система управљања 
ризицима и контролног система. 

в) Преглед процедура система управљања ризицима и система контрола пре 
њиховог увођења. 

г) Процењивање адекватности и ефективности система управљања ризицима 
и система контрола. 

а 

31. За спречавање и откривање свих облика криминалних радњи одговорно је 
руководство. Рукводство треба да успостави и континуирано одржава 
адекватан систем интерних контрола који може значајно да смањи, мада не и 
у потпуности да елиминише њихову појаву. Одговорност интерног ревизора 
за откривање проневера и других криминалних радњи обухвата: 

а) Помагање руководству у откривању проневера и других криминалних 
радњи. 

б) Уверавање да је систем контрола довољно ефективан да спречи проневере 
и друге криминалне радње и да омогућује њихово откривање. 

в) Интерни ревизор није одговоран за откривање проневера и других 
криминалних радњи. 

г) Поседовање довољно знања о криминалним радњама које му омогућује да 
препозна индикаторе проневера и других криминалних радњи. 

г 
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32. Планирање рада интерне ревизије треба увек да буде засновано на процени 
ризика. Учесталост и обим испитивања на основу процене ризика условљен 
је висином губитка и вероватноћом настанка ризика.  

У следећој матрици дати су елементи за процену висине ризика. У поступку 
планирања ревизије треба одредити приоритете зависно од висине сваког од 
ризика којем је организација изложена према следећем: висок приоритет, 
средњи приоритет, низак приоритет, а затим одредити учесталост ревизије 
по врсти приоритета. 

Процена висине ризика и приоритети ревизије 

 Вероватноћа губитка 
Висина губитка Велика Средња Мала 
Максимална Висок ризик Висок ризик Умерен ризик 
Средња Висок ризик Умерен ризик Занемарљив ризик 
Минимална Умерен ризик Занемарљив ризик Занемарљив ризик 

План учесталости ревизије заснован на процени ризика 

Врста приоритета Висок приоритет Средњи приоритет Низак приоритет 

Учесталост Месечно Једном или два 
пута годишње 

Једном у току 
ревизорског 

циклуса 

Матрица приоритета често се коригује након оцене смера ризика. На 
пример, ризик је низак, али примећује се да већ дуже време стално расте. У 
којој мери би оцена смера утицала на план учесталости ревизије? 

Коментар: 
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33. Планирање рада интерне ревизије треба увек да буде засновано на процени 
ризика. Мапирање ризика посебено је погодно за сагледавање портфолија 
значајних ризика којима је организација изложена, као и међусобног односа 
ризика. 

Утврдите, процените и на доленаведни начин прикажите све значајне ризике 
за предузеће које увози робу на кредит и продаје је на велико и мало, на 
великом броју локација на домаћем тржишту (плаћање у готовини, 
картицом, на кредит итд.). Врсту робе одредите сами. 

Методологија ваше процене ризика 
1. Кратак опис пословања предузећа: 

 

 

2. Идентитиковани ризици: 

 

3. Мапирање ризика: 

МАПА РИЗИКА 

В
ер

ов
ат

но
ћа

 н
ас

та
нк

а 
ри

зи
ка

 

Процена ризика 
Средњи  Висок Веома висок  

 
 
 

  

Низак Средњи Висок 
 
 
 

  

Врло низак Низак Средњи 
 
 
 

  

  
Учинак ризика (висина губитка) 

 

 

Губитак 
главног 
купца 
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34. Свака организација има своју организациону структуру у оквиру које се 
њено пословање планира, извршава, контролише и надзире. Утврђивање 
кључних области одговорности и утврђивање одговарајућих линија 
извештавања јесу значајни елементи организације пословања. На пример, 
директор интерне ревизије треба да доставља своје извештаје органу који је 
по рангу виши од лица која су задужена за послове који су предмет ревизије. 
Ако правац извештавања није успостављен на овај начин, умањена је: 

а) Независност интерног ревизора. 

б) Објективност интерног ревизора. 

в) И независност и објективност. 

д) Све зависи од тога да ли је интерни ревизор интегрална личност. 

Образложење: 
 
 

 

35. Сасвим је природно да у великим и сложеним организацијама руководство 
највишег ранга није у могућности да буде непосредно упознато са свим 
аспектима оперативног извештавања о пословању и оствареним 
резултатима. Руководство често, због страха од пристраности лица која 
извештавају о резултатима свога рада, захтева од интерног ревизора да 
редовано припрема неке извештаје, најчешће су то месечни извештаји о 
изложености и управљању ризицима на нивоу организације. 

Директор интерне ревизије такве послове: 

а) Не може да прихвати, јер је интерна ревизија одговорна за процену 
адекватности и ефективности управљања ризицима, што обухвата и 
динамику, начин и обим извештавања о ризицима. 

б) Директор ревизије прихвата такав ангмажман, јер га сматра делом својих 
консултантских услуга које пружа руководству. Он укључује ове захтеве у 
свој програм и план рада, указујући при том на одговарајућа ограничења 
која умањују независност и објективност интерног ревизора. 

в) Директор прихвата такав ангажман, јер је одговоран да надгледа и 
процењује ефективност система управљања ризицима, као и процену 
изложености ризицима која се односи на управљање организацијом, њено 
пословање и информационе системе. У овим извештајима такође се наводе и 
циљеви и обим овог ангажмана, као и одговарајући закључци, препоруке и 
предлози активности за наредни период. 

г) Директор прихвата такав ангажман, јер сматра да су сви запослени у 
интерној ревизији веома стручни и веома интегралне личности. 

в 
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36. Независност у планирању подразумева слободу планирања. То значи да не 
сме постојати неодговарајући утицај других лица на избор предмета 
ревизије, техника и процедура ревизије, нити на обим у којем ће оне бити 
примењене. интерна ревизија представља интегрални део система интерних 
контрола и руководство може да тражи да се неке области пословања 
обухвате ревизијом. Ови захтеви су: 

а) Обавезујући за интерног ревизора, јер интерна ревизија помаже 
руководству да испуни своје дужности и одговорности у погледу праћења и 
контроле над пословањем. 

б) Нису обавезујући за интерног ревизора, јер би се тиме умањила 
независност функције интерне ревизије. План ревизије треба да је заснован 
на процени ризика, јер се том основу одређују приоритети у активностима 
ревизије. 

в) Планом интерне ревизије утврђују се приоритети у раду који су засновани 
на процени ризика у складу са циљевима организације. У процесу 
планирања разматрају се и захтеви руководства. Ови захтеви нису 
обавезујући за ревизоре, али их треба пажљиво размотрити приликом 
одређивања приоритета. 

в 

37. Управа предузећа припремила је план за унапређење система интерних 
контрола на свим нивоима организације и кључним пословним процесима. 
Планом су додељене дужности и одговорности запосленима у предузећу. 
Према том плану, интерни ревизор задужен је: 

а) Да утврђује адекватне критеријуме и стандардне показатеље за процену 
ефективности и ефикасности интерних контрола за кључне ризике. 

б) Да утврди у којој мери је руководство успоставило адекватне критеријуме 
и стандардне показатеље за процену ефективности и ефикасности интерних 
контрола за кључне ризике. 

в) Да утврди у којој мери је руководство успоставило адекватне критеријуме 
и стандардне показатеље за процену ефективности и ефикасности интерних 
контрола за кључне ризике и процени да нису адекватни да са руководством 
ради на развоју одговарајућих критеријума за оцењивање. 

в 
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38. Превентивна контрола спречава настанак нежељених догађаја. Која од 
доленаведених контрола има превентивни карактер? 

I) Да би се приступило компјутеру потребно је унети назив корисника и 
његову лозинку. 

II) Службеник надлежан за обезбеђење информационих система 
свакодневно прегледа програмски генерисане извештаје о неуспелим 
покушајима приступа компјутеру. 

III) Извештај о отвореним ставкама на пролазним рачунима проверава се 
сваког јутра. 

IV) Програм за књижење не прихвата налог ако износи на дуговној и 
потражној страни налога нису једнаки. 

а) II и III 

б) I и II 

в) I и IV 

в 

39. Детекциона контрола открива да је нежељени догађај већ настао и пружа 
могућност за предузимање корективне радње. Која од доленаведених 
контрола има детекциони карактер? 

I) Да би се приступило компјутеру потребно је унети назив корисника и 
његову лозинку. 

II) Службеник надлежан за обезбеђење информационих система 
свакодневно прегледа програмски генерисане извештаје о неуспелим 
покушајима приступа компјутеру. 

III) Извештај о отвореним ставкама на пролазним рачунима проверава се 
сваког јутра. 

IV) Програм за књижење не прихвата налог ако износи на дуговној и 
потражној страни налога нису једнаки. 

а) II и III 

б) I и II 

в) I и IV 

а 
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40. Високо аутоматизовани услови пословања савремених предузећа знатно 
умањују могућности за добром заштитом података. Најзначајнији контролни 
поступци који се користе за заштиту података су: 

I) Раздвајање дужности. 

II) Ограничавање права приступа компјутерском систему. 

III) Ограничавање приступа фајловима. 

IV) Континуирано проверавање од стране интерних ревизора. 

а) II и III 

б) I, II и III 

в) IV 

б 

41. Кључни задаци интерне ревизије у управљању ризицима су: 

I) Оцењивање система извештавања о кључним ризицима. 

II) Утврђивање циљева управљања ризицима. 

III) Испитивање адекватности извршених процена висине и вероватноће 
настанка догађаја који би предузеће могли да изложе ризику. 

IV) Утврђивање граничних вредности (максималне и минималне) висине 
изложености ризицима. 

а) I и III 

б) III 

в) IV 

а 

42. Динамички план извођење сваке ревизије уједно је и средство контроле над 
извођењем ревизорских ангажмана. Уколико се мења план трајања неког 
ревизорског ангажмана, одлука о томе треба да се донесе: 

I) На крају прелиминарног прегледа свих прикупљених информација о 
пословању које је предмет ревизије и поновне процене ризика. 

II) Чим се у току ревизије покаже значајни недостатак времена за њено 
довршење. 

III) Када се у ревизорски тим стави почетник. 

IV) Једном планирани распоред ревизија и период трајања ревизорских 
ангажмана не могу више да се мењају. 

а) I 

б) I, II и III 

в) IV 

а 
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43. За управљање ризицима одговорно је руководство. Интерни ревизор 
одговоран је за: 

I) Утврђивање и мерење ризика. 

II) Ревизију процеса управљања ризицима као део свог стратешког и 
оперативног плана рада. 

III) Активну и континуирану подршку руководству и учестовање у процесу 
управљања ризицима било као члан надрзорног органа, било путем 
непосредног вршења надзора над ризицима, било кроз функцију 
извештавања о ризицима. 

IV) Имплементацију система контрола над ризицима. 

а) II и III 

б) I, II, III и IV 

в) III 

а 

44. Програмом ревизије аутоматизованих процеса обраде података постављен је 
и циљ да се испита да ли апликација врши обраду улазних података тачно и 
благовремено у складу са захтевима руководства и без неовлашћене измене 
података. Да би остварио тај циљ интерни ревизор одлучио је да провери да 
ли постоји једна од следећих контрола: 

I) Лица која су задужена за обраду информација не врше унос података, не 
припремају извештаје нити проверавају контролне тотале. 

II) Само лица која су задужена за обраду информација имају права приступа 
компјутерском систему. 

III) Само лица која су задужена за унос података имају приступ фајловима. 

IV) Да ли су интерни ревизори прегледали све извештаје о обрађеним 
података. 

а) II и III 

б) I, II и III 

в) IV 

г) I 

г 
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45. Интерни ревизор може да допринесе повећању вредности организације на 
један или више од следећих начина: 

I) Испитивањем кључних контролних система и процеса управљања 
ризицима. 

II) Испитивањем начина на који руководство процењује ризике и 
адекватности успостављених контрола над ризицима. 

III) Пружањем савета при дизајнирању и унапређењу контролних система и 
избору стратегија управљања ризиком. 

IV) Планирањем ревизије применом приступа који је заснован на процени 
ризика. 

а) II и III 

б) I, II, III и IV 

в) IV 

г) I 

б 

46. Интерни ревизор може да допринесе повећању вредности организације на 
један или више од следећих начина: 

I) Пажљивим усмеравањем ресурса интерне ревизије у најзначајније области 
пословања организације. 

II) Процењивањем адекватности и ефективности стратегија управљања 
ризицима. 

III) Израдом практичних примера као илустрацију процеса управљања 
ризицима.. 

IV) Постављањем критеријума за процену висине ризика и утврђивањем 
показатеља за њихово мерење за оне ризике које руководство није 
идентификовало или није сматрало значајним. 

а) II и III 

б) I, II, III и IV 

в) IV 

г) I 

б 



 18 

47. Систем управљања ризицима чине следећа четири процеса: 

(а) Политика управљања ризицима, 

(б) Утврђивање и процена ризика, 

(в) Оперативно прављање ризицима, и 

(г) Надзор и контрола над ризицима. 

Распоредите следеће поступке у одговарајући процес: 

Циљеви 
организације а Методе 

процењивања б Извештавање о 
ризицима г 

Свест о ризицима а Портфолио/мапа 
ризика б Проток 

комуникације г 

Утврђивање 
граничних 
вредности 

а 
Каталог мера за 
управљање 
ризицима 

в Управљање 
кризама в 

 
Допуните следећу реченицу: 
Интерна ревизија процењује и доприноси побољшању система управљања 
ризицима. Ако организација нема установљен систем управљања ризицима 
задатак интерне ревизије је _______________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

 

да 
пред
лож
и 
њего
во 
увођ
ење 
и да 
у 
том 
проц
есу 
сара
ђује. 
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48. Адекватност система интерних контрола 

Недостатак интерне контроле представља слабост или у њеном дизајну, јер 
не обавља функцију која јој је додељена или у њеном спровођењу, тј. начину 
на који се примењује. Било који недостатак може да изазове значајне 
губитке. На пример, Банка је морала да изврши све примљене налоге за 
плаћање истога дана. Ради сигурности, налоге са великим износима морале 
су да потпишу две особе. Замисао је била да ни једна велика трансакција не 
може послати из банке док не прође контролу од стране два лица. Десило се 
једном да је прва особа унела погрешан износ и потписала налог. Друга 
особа, пошто је видела да је прва особа потписала, није хтела да се замара 
провером уписаног износа, већ је само ставила свој потпис. Налог је послат 
са погрешним износом и банка је изгубила велику количину новца. 
Чињеница да је друга особа потписала налог, а да пре тога није извршила 
одговарајуће провере, њу и директора банке коштала је запослења. Ова 
интерна контрола била је добро замишљена, али није правило спровођена. 

Упарите следеће изјаве са доленаведеним ставовима: 

а) Контрола није била ефективна. 

б) Контрола је дизајнирана тако да буде економична. 

в) Надзорна контрола није функционисала у складу са установљеним 
правилом. 

Налог је послат са погрешним износом и банка је изгубила велику 
количину новца. 

а 

Налоге са великим износима морале су да потпишу две особе. б 
Друга особа, пошто је видела да је прва особа потписала, није хтела да 
се замара провером уписаног износа, већ је само ставила свој потпис. 

в 
 

 

49. Ви сте интерни ревизор-консултант. Директор Интерне ревизије једног 
великог јавног предузећа које по новом закону мора да уведе интерну 
ревизију, замолио вас је да припремите нацрт правилника о ревизији за 
њихове потребе.  

Ваш задатак је: 

а) Да направите план рада на изради овог правилника. 

б) Да опишете структуру и садржај овог правилника. 

в) Да утврдите поступке усвајања овог правилника од стране надлежног 
одбора овог предузећа. 

Есеј: 
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50. Управо сте именовани за новог директора интерне ревизије у којој је већ 
запослено још неколико ревизора. Током уводног састанка са својим 
сарадницима изнели сте потребу да се уведу стандарди извођења ревизије. 
Стандардима ће бити обухваћени планирање ангажмана, анализа 
информација, налази, извештавање и накнадне контроле. У том смислу 
својим сарадницима треба да објасните: 

а) Улогу и значај стандарда извођења ревизије. 

б) Зашто је важно да постоје стандарди за сваку фазу ревизорског 
ангажмана, укључујући планирање и извештавање. 

в) Који проблеми могу да настану ако ревизори не припреме оперативни 
план ревизије и не издају извештаје о ревизији. 

Есеј: 
 

 

 

51. Оделеље за интерну ревизију има дванаест ревизора, подељених у три тима 
од по четири ревизора и сваки тим има свог шефа тима. Они врше ревизију у 
десет дислоцираних организационих делова. У задњих годину дана број 
захтева руководства за ванредним ревизијама толико се повећао, да на те 
ревизије већ отпада половина расположивог времена за ревизије. 
Необављене планиране ревизије сада мора да се преносу у план за наредну 
годину.  

Директор интерне ревизије изнео је Одбору за ревизију захтев за измену 
стратешког плана ревизије за наредне три године, који је подлога за израду 
оперативних планова. Припремио је ревидирани стратешки план и доставио 
га надзорном одбору на разматрање. Одбор је био веома незадовољан 
таквим приступом. Затражио од директора ревизије да преиспита процес 
стратешког и оперативног планирања и да након тога припреми нови 
стретешки план и оперативни план ревизије за наредну годину. 

Директор ревизије поверио је овај посао вама. Ваш задатак је: 

а) Да сагледате шта то неваља у постојећем начину планирања. 

б) Да утврдите поступке за израду оперативног плана ревизије за наредну 
годину. 

в) Да утврдите у ком смислу можете да тражите подршку Одбора за 
ревизију. 

Есеј: 
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52. Прегледајте законе и одговарајућа подзаконска акта који уређују пословање 
ваше организације и проучите: 

а) Да ли ти закони и прописи регулишу функцију интерне ревизије у тој 
делатности и како?  

б) Да ли постоје захтеви за обавезном применом одређених стандарда / 
правила корпоративног управљања? Који су то захтеви? 

в) Да ли постоји обавеза обелодањивања информација о квалитету 
корпоративног управљања и систему надзора над тим процесом? 

г) Да ли постоје и колико износе казне за њихово непоштовање? 

Како ћете захтеве ових закона и других прописа да уградите у стратешке и 
оперативне планове интерне ревизије? 
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ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ  
КОЈЕ МОГУ ДА ПОМОГНУ У РЕШАВАЊУ ЗАДАТАКА 
 
Ревизија пословања (Operational auditing) 
Ревизија пословања (или оперативна ревизија) је "свеобухватно испитивање 
различитих функција у оквиру предузећа са циљем да се процене ефикасност и 
економичност пословања, као и ефективност са којом те функције остварују своје 
циљеве." 

(Sawyer's Internal Auditing, The IIA 1996, p. 4) 

Ревизија усклађености (Compliance auditing) 
Ревизија усклађености је испитивање и финансијских и пословних (оперативних) 
контрола и трансакција са циљем утврђивања колико се добро оне подударају са 
усвојеним законима, стандардима, другим регулаторним захтевима и интерно 
прописаним процедурама. Она проверава приврженост политикама, процедурама и 
плановима дизајнираним ради обезбеђења одређених радњи. 
(Sawyer's Internal Auditing, The IIA 1996, p. 4) 

Финансијска ревизије (Financial auditing) 
Финансијска ревизија испитује очување средстава и поузданост и интегритет 
информација. 

Економичност (Economy) 
Минимизирање трошкова ресурса који се користе за неку активност узимајући у обзир 
одговарајући квалитет. 
(INTOSAI Code of Ethics and Auditing Standards, www.intosai.org) 

Начело економије подразумева минимални утрошак средстава за одређену активност, 
водећи рачуна да се тиме не доводи у питање очекивани квалитет. 
Закон о државној ревизорској институцији 

Ефикасност (Efficiency) 
Ефикасност подразумева минимизирање губитака или расипања енергије при 
деловању, производњи или функционисању. Када се односи на људе, израз ефикасан 
указује на вештину у раду, спремност да се уложи труд и опрезност; често постаје 
синоним за вичност и способност. У неким случајевима израз ефикасан може да се 
примени на особу (или операцију) која је способна и кадра да произведе жељени 
резултат са минимумом напора. 
(Sawyer's Internal Auditing, The IIA 2005, p. 225) 
Однос између учинака, у виду робе, услуга или других резултата и средстава која су 
употребљена за њихову производњу. 
(INTOSAI Code of Ethics and Auditing Standards, www.intosai.org) 

Начело ефикасности представља однос између постигнутих резултата у производњи 
роба или пружању услуга и искоришћених ресурса за производњу, односно пружање 
услуга. 
Закон о државној ревизорској институцији 

http://www.intosai.org/�
http://www.intosai.org/�


 23 

Ефективност (Effectiveness) 
Ефективност истиче остварену производњу као резултат неког деловања или моћи да 
произведе задати учинак. Нешто може да буде ефективно, а да не буде ефикасно или 
економично. Ипак, неки програм који има за циљ да систем учини ефикаснијим или 
економичнијим може такође да испадне и ефективнији. 
(Sawyer's Internal Auditing, The IIA 2005, p. 225) 
Обим у коме се остварују циљеви, као и однос између намераваног и оствареног 
учинка неке активности. 
(INTOSAI Code of Ethics and Auditing Standards, www.intosai.org

 

) 

Начело ефективности (успешности) представља степен до кога су постигнути 
постављени циљеви, као и однос између планираних о остварених ефеката одређене 
активности. 
Закон о државној ревизорској институцији 
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