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Сажетак: Преиспитивање информационог система од стране ревизора заснива се на процесу
прикупљања и вредновања доказа о параметрима који указују на ефективност и ефикасност разматраног
информационог система. У раду су приказане специфичности поступка ревизије информационог система
са становишта регулаторних захтева везаних за прикупљање, разматрање и вредновање доказног
материјала, као и њихов утицај на формирање закључака ревизије. 
Кључне речи: докази у ревизији, ревизија информационих система, ревизијски тестови, формирање
закључака, стандарди ревизије информационог система. 
  

Abstract: Review of information system by the auditor is based on process of collecting and evaluating evidence 
about the parameters that indicate the effectiveness and efficiency of the considered information system. This 
paper describes the specifics of the information system audit process from the perspective of regulatory 
requirements related to the collection, review and evaluation of the evidence, as well as their influence on the 
formation of the audit conclusions. 
Keywords: audit evidence, information system audit, audit tests, audit conclusions, standards of information 
system audit. 

 

Увод 

Пословни субјекти се у спровођењу активности сусрећу с различитим врстама 
ризика, укључујући и ризик од неуспешне имплементације и примене 
информационих технологија, који данас има све већи утицај на финансијске 
аспекте пословања предузећа. Најчешћи разлози који доводе до неуспеха у 
имплементацији и одржавању ИТ пројеката јесу организационе, а не техничке 
природе, и односе се на недовољну подршку од стране менаџмента предузећа и 
недовољно добро познавање пословне праксе информатике, недостатак ресурса, 
лошу анализу пословних процеса, неукључивање свих релевантних корисника у 
пројекат, нејасно дефинисану одговорност за спровођење пројекта, отпор 

                                                        
∗

 � jaksicd@ef.uns.ac.rs 
∗∗

 � mijick@ef.uns.ac.rs 



208 Д е ј а н  Ј а к ш и ћ ,  К р и с т и н а  М и ј и ћ   
            

 

 

 

Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 51, број 34/2015, стр. 207-220 

променама које доносе новине, па тако и увођење ИТ, продужење временског 
периода имплементације и др. [Паниан, Спремић, 2007, 6]. 

Оно што додатно усложњава проблем информационих технологија јесте то 
што њихова имплементација није једнократан чин. Опште је познато да данас не 
постоји област која се брже мења од информационих технологија. Једном 
развијен информациони систем врло брзо мора бити ажуриран због промена које 
долазе из окружења у виду развоја нових производа, послова или процеса, с 
једне, те нових открића у области информационих технологија, с друге стране. 
Динамичност информационих система и поремећај у било којој тачки његове 
примене (нпр. коришћење нетестираног софтвера, пад система уз губљење 
података без могућности опоравка, слаба заштита система од вируса и сл.) може 
довести до значајних повећања трошкова, губљења поверења клијената, а у 
екстремним ситуацијама и до угрожавања опстанка предузећа [Јакшић, Мијић, 
2009, 7]. 

Све ово доводи до потребе за мониторингом функционисања 
информационог система у предузећу. Овај мониторинг може имати форму 
интерне или екстерне провере, што не мења његову суштину. Оно што је битно 
јесте да је за успешан мониторинг информационог система неопходна 
независност и компетентност онога ко га вреднује. 

Независност мониторинга је захтев који има за циљ да спречи да на 
коначну оцену о успешности информационог система утичу лични односи 
проценитеља (породични, финансијски и сл.). Компетентност мониторинга 
информационих система јесте висок захтев будући да се он односи на две 
области: а) способност дефинисања и спровођења процедура провере и б) 
техничка знања о функционисању информационог система. Прва група знања 
спада у област традиционалних ревизорских знања, а друга у област 
информатичких знања. Јасно је да се овде ради о специфичном унапређењу 
ревизије, које може егзистирати само ако постоји јасно изражена потреба за тим. 
Можемо рећи да у савременом пословном свету ту потребу препознају и 
менаџмент и ревизори, и то кроз: 

• потребу менаџмента да се увери у функционалност информационог система 
због високе зависности од његове оперативности; 

• увиђање ревизора да се на данашњем нивоу информатизације пословања не 
може постићи разумно уверавање у функционисање система интерних 
контрола без увида у ефикасност и ефективност интерних контрола 
повезаних с функционисањем информационих система.  

Одговоран менаџмент не може остати неосетљив на ризике 
функционисања информационог система и зависност целокупног пословања од 
његове успешности. Препустити функционисање информационог система 
стихији свакако није добра одлука, а свако преузимање ризика се пре или касније 
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појављује као стваран проблем. Менаџмент се мора уверити у то да 
информациони систем служи дефинисаним пословним интересима предузећа и 
да је у стању да им се прилагођава не губећи на функционалности и поузданости. 

С друге стране, ревизори у оквиру делокруга свог рада имају дефинисану 
обавезу да разматрају систем интерних контрола. То имплицитно подразумева и 
разматрање интерних контрола које постоје у окружењу информационих и 
телекомуникационих технологија. Разматрање система интерних контрола уз 
истовремено игнорисање његовог дела који је интегрисан у информациони 
систем неће дати задовољавајуће резултате. Иако то није нимало лак задатак за 
ревизоре, који су већ ионако оптерећени захтевима широког образовања у 
области ревизије и рачуноводства, у савременим условима није могуће 
спроводити ревизију без увида у информациони систем и без познавања 
информационих технологија. Та чињеница је добро позната у ревизијској 
професији. 

1. Карактеристике доказних поступака у ревизији 

информационог система 

ISACA стандард ревизије информационог система С6 –  Спровођење ревизијског 
ангажмана [2010, 14] прописује да „ревизор информационог система треба да 
прикупи довољне, релевантне и поуздане доказе“. Слично томе, ISACA стандард 
ревизије информационог система С14 – Ревизијски доказ [2010, 23] експлицитно 
захтева следеће: „Ревизор информационог система треба да прикупи довољне и 
адекватне доказе који треба да буду основа за формирање закључака ревизије. 
Ревизор информационог система треба да вреднује довољност доказа 
прикупљених у току ревизије.“

 
 

Начин задовољавања захтева ових стандарда разрађен је у ISACA 
смерници ревизије информационог система Г2 – Прибављање ревизорских 
доказа. Ревизијским доказом се може сматрати свака информација која помаже 
ревизору у остварењу постављених циљева. При томе, ревизор треба да има у 
виду да је прикупљање доказа кључни корак у сваком поступку ревизије, те да се 
докази могу прикупити на различите начине и из различитих извора.  

Основне особине које треба да задовољи доказни материјал у ревизији јесу: 

• довољност, 

• релевантност и  

• поузданост [Андрић, Крсмановић, Јакшић, 2012, 160]. 

Довољност доказног материјала у ревизији значи да је ревизор прикупио 
довољно доказа да би могао формирати мишљење о предмету испитивања. Иако 
довољност представља меру квантитета доказа, у суштини довољност је тешко 
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квантификовати и бројчано изразити, и ова оцена се мора заснивати на 
субјективној процени ревизора која зависи од специфичности конкретног 
ревизијског ангажмана (процене материјалности, ревизијског ризика, природе 
ревизијских тестова и др.). 

Релевантност ревизијског доказа подразумева да се одређена информација 
може сматрати ревизијским доказом само ако помаже ревизору да расветли 
околности и стекне уверење о карактеристикама које су предмет ревизијског 
испитивања. 

Поузданост ревизијског доказа је ниво сигурности у закључке који се 
доносе на бази спроведених ревизијских тестова. Различити поступци за 
прикупљање доказа у ревизији имају различит ниво поузданости. Процена 
поузданости ревизијских доказа заснива се на следећим параметрима [Боговац, 
2007, 19]. 

• Независност извора доказа. – Доказ добијен из спољашњег извора је 
поузданији од интерног извора из организације.  

• Квалификације појединца који обезбеђује информације/доказе. – Без обзира 
на то да ли је извор информација интерни или спољашњи, ревизор 
информационог система треба да узме у обзир квалификације особе која му 
даје информације.  

• Објективност доказа. – Објективни доказ је поузданији него доказ који 
захтева неко закључивање или интерпретацију. На пример, стицање сазнања 
о апликацији на основу разговора с одређеним запосленима има много мањи 
степен поузданости од непосредног тестирања апликације. 

• Избор тренутка за прикупљање доказа. – Ревизор информационог система 
треба да узме у обзир временски период у којем информације постоје или су 
доступне за тестирање. На пример, ревизорски доказ који се обрађује у 
електронској размени података можда неће бити могуће поново прибавити 
након одређеног временског периода ако се промене у фајловима не 
архивирају. На расположивост документације може утицати политика 
чувања документације у предузећу. 

Основни поступци за прикупљање доказа који су дефинисани 
регулаторним оквиром ревизије информационог система [ISACA, 2010, 31] јесу 
следећи: 

• испитивање, 

• посматрање, 

• инспекција, 

• конфирмације, 
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• поновно извођење, 

• надгледање (мониторинг). 

Испитивање је најчешће коришћена техника за прикупљање доказа. Ова 
техника се заснива на прикупљању информација постављањем питања 
обавештеним особама унутар или изван предузећа. С обзиром на инхерентни 
проблем пристрасности извора који даје информације о предмету испитивања, 
уобичајено је да се овај поступак подржи доказима из других извора.  

Посматрање као поступак ревизије подразумева посматрање запослених у 
извођењу активности. Посматрање може помоћи ревизору информационог 
система у идентификовању следећег [Боговац, 2007, 51].  

• Стварних функција. – Посматрање је најбољи тест којим се проверава да ли 
је појединац који обавља конкретну активност заправо особа која је 
ауторизована за обављање одређене функције. То омогућава ревизору 
информационог система да на лицу места провери разумевање политика и 
процедура и њихову примену у пракси. 

• Стварних процеса/процедура. – Пролазак кроз процес/процедуру омогућава 
ревизору информационог система да прикупи доказе о усаглашености и 
уочи одступања, ако постоје. 

• Разумевања сигурности. – Треба проверити како запослени разумеју потребе 
и значај сигурности, како би се проверило разумевање и примена добрих 
превентивних и детекционих сигурносних мера од стране запослених како 
би се заштитили имовина и подаци компаније. 

Инспекција подразумева преглед документације и електронских записа. 
Као пример инспекције можемо узети анализу организационе структуре ради 
увида у адекватност сегрегације дужности, преглед политика и процедура за 
функционисање информационог система, увида у исписе и извештаје из 
информационог система и друго. 

Конфирмација подразумева прикупљање писаних изјава од трећих страна 
које могу пружити значајне информације о посматраним аспектима 
информационог система. Конфирмација се може користити приликом 
разматрања информационог система у поступку екстерне ревизије ради 
уверавања у исправност обрачуна, тако што ће се пословним партнерима послати 
захтев за потврђивањем салда (нпр. клијентима лизинг друштва за обрачун 
камата по лизингу), или, рецимо, када је извршен аутсорсинг неке информатичке 
функције и слично. 
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Поновно извођење као поступак прикупљања доказа подразумева да 
ревизор поново изводи неку операцију коју изводи и информациони систем како 
би се уверио у исправност рада. На пример, коришћење технике тест-података и 
паралелне симулације, тестирање обрачуна зарада и слично. 

Надгледање (мониторинг) се може користити у ревизији информационог 
система за прикупљање доказа када ревизор надгледа функционисање 
информационог система коришћењем неког од напредних приступа (нпр. 
техника уграђеног ревизијског модула, континуирана ревизија и др.). 

ISACA смерницом Г2 [2010, 30] дефинисани су и следећи начини 
прикупљања доказа: 

1. посматрање процеса и физичког постојања; 

2. документациони доказ; 

3. репрезентације; 

4. анализе. 

Примери за дате начине прикупљања доказа представљени су у следећем 
приказу. 

Приказ 1. Начини прикупљања доказа у ревизији информационог система 

Начини прикупљања доказа Примери за начине прикупљања доказа 

Посматрање процеса и физичког 
постојања 

а) Складиштење архиве на одвојеној локацији 
б) Систем физичке сигурности у просторијама с 
кључном ИТ инфраструктуром 

Документациони доказ 

а) Резултати екстракције података 
б) Записи трансакција 
в) Листинг програма 
г) Фактуре 
д) Логови активности и контролни логови 
ђ) Документација о развоју система 

Репрезентације 
а) Писане политике и процедуре 
б) Дијаграми токова 
в) Усмене и писмене изјаве 

Анализе 

а) Упоређивање перформанси информационог 
система с другим организацијама и претходним 
периодима 
б) Упоређивање стопе грешака у апликацији, 
трансакцијама и код корисника 

Извор: Израда аутора 

Докази се могу прикупити коришћењем мануелних процедура, техникама 
ревизије помоћу компјутера или њиховим комбиновањем.  

• У предузећу се могу користити мануелне процедуре за проверу контролних 
тотала приликом уноса података у систем. Ревизор информационог система 
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може прикупити задовољавајући ревизијски доказ прегледом и тестирањем 
документованости спроведених мануелних процедура. 

• Детаљни записи о трансакцијама могу бити расположиви само у 
електронској форми. У том случају, ревизор информационог система треба 
да користи технике ревизије помоћу компјутера.  

2. Креирање тестова за прикупљање доказа у ревизији 

информационог система 

План и програм ревизије представља списак ревизијских тестова који ће бити 
спроведени, обим тих тестова и време када ће бити спроведени. План и програм 
ревизије јесу резултат претходних фаза процеса планирања. Могло би се рећи да 
целокупни процес планирања има за циљ да се дође до листе ревизијских тестова 
који ће у конкретном ангажману бити спроведени. 

Ревизијски тестови могу се поделити на две групе: 

• контролни тестови, односно тестови усаглашености и 

• суштински тестови, односно детаљни тестови. 

Контролним тестовима утврђује се да ли се контроле које су повезане с 
информационим системом спроводе на ефективан и ефикасан начин. Циљ 
спровођења контролног теста јесте уверење ревизора да се одређена интерна 
контрола спроводи на начин на који је ревизор очекивао и на основу које је 
прелиминарно дефинисао контролни ризик. На пример, када проверава да ли се 
резервне копије програма и података чувају на издвојеној локацији, која је 
физички заштићена од неовлашћеног приступа, ревизор треба да утврди 
постојање резервних копија на заштићеној локацији.  

Спровођењем суштинских тестова утврђује се интегритет стварне обраде 
података. На пример, ревизор информационог система може да тестира обрачун 
излаза залиха материјала по просечној цени на бази узорка аналитичких картица 
материјала како би се уверио да се просечна цена израчунава по правилном 
алгоритму и да се у случају накнадног пријема фактуре за зависне трошкове 
набавке врши корекција претходних излаза на бази прерачунатих просечних 
цена.  

Између контролних и суштинских тестова постоји однос 
комплементарности. То значи да се уверење може стећи или посредством 
контролних или посредством суштинских тестова и да је неопходно пронаћи 
њихову оптималну комбинацију која ће резултирати оптималним коришћењем 
ревизијских ресурса, уз формирање ревизијског закључка с прихватљивим 
нивоом ризика грешке. Поступак спровођења контролних и суштинских тестова 
може бити приказан на следећи начин. 
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Приказ 2. Процес спровођења контролних и суштинских тестова у ревизији информационог система 

 
Извор: Боговац, 2007, 48. 

Развијање ревизијских тестова који ће бити спроведени на бази стеченог 
разумевања о предмету испитивање може се вршити на следећи начин: 

• коришћењем ревизијских програма из претходних година; 

• помоћу регулаторног оквира за ревизију информационог система (нпр. 
Смернице за ИТ уверавање на бази COBIT-а, ISACA алати и технике за 
ревизију информационог система, GTAG); 

• помоћу јавно доступних стандардних програма ревизије на интернету; 

• помоћу литературе за ревизију информационог система и др.; 

• комбиновањем претходних извора. 

Дефинисање ревизијских тестова биће приказано на примеру коришћења 
Смерница за ИТ уверавање на бази COBIT-а. 

Разумевање контролног окружења и токова трансакција 

Снимање стања како би се идентификовале контроле 

Тестирање усаглашености како би се утврдило да ли контроле функционишу 

Оцена конотрола како би се одредила основа за поузданост, природу, опсег и временски 
период детаљног тестирања 

Коришћење детаљног тестирања за оцену тачности података 

Тестирање салда и трансакција Процедуре аналитичке анализе 
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Приказ 3. Дефинисање ревизијских тестова за контролни циљ МЕ03.03  

Контролни циљ 
Параметри за 
остварење 

контролног циља 

Ризици остварења контролног 
циља 

МЕ03.03 Потврдити 
усаглашености 
политика, принципа, 
стандарда, процедура 
и методологија с 
екстерним прописима 

Добра пракса у 
управљању 
регулаторним 
захтевима у оквиру 
организације 

Финансијски губици и казне; 
смањење задовољства купаца и 
партнера; 
случајеви који нису откривени 
негативно ће утицати на 
перформансе и репутацију; 
повећана вероватноћа правних 
спорова 

Контролни тестови 

Преглед ИТ политика, стандарда, процедура и методологија у организацији и 
утврђивање да ли се оне редовно и правовремено ажурирају како би се избегле 
неусаглашености (правне и регулаторне). 

Извор: IT Governance Institute
 

, 2007, 240. 

3. Вредновање доказног материјала приликом 

формирања закључака ревизије 

Након спровођења ревизијских тестова, следећи задатак ревизора јесте да 
размотри резултате тестирања у циљу формирања закључака о перформансама 
информационог система. Закључци које формира ревизор могу задирати у 
изузетно осетљива питања руковођења и одговорности. Због тога ревизор може 
очекивати да ће његови налази бити читани веома пажљиво и да могу бити 
предмет спорења и отпора од стране особа које су именоване као одговорне за 
нефункционалности информационог система. Сходно томе, ревизор мора бити 
сигуран да ће све закључке формирати на бази адекватног доказног материјала, 
како би могао да одбрани своје ставове. 

Оцена интерних контрола везаних за информациони систем врши се са 
становишта остварења контролних циљева који су утврђени у фази планирања 
ревизије. Приликом вредновања да ли су неке контроле неефективне и 
неефикасне, ревизор се користи нивоима материјалности који су дефинисани у 
фази планирања за сваку интерну контролу, а који указују на то да ли ће 
контролни циљеви бити постигнути ако дата контрола не функционише како би 
требало. У том циљу, бројност и природа грешака у функционисању интерне 
контроле упоређују се с прагом материјалности. Ако ревизор закључи да су 
бројност и природа грешака изнад нивоа материјалности за дату интерну 
контролу, онда се интерна контрола сматра неадекватном, односно закључује се 
да контролни циљеви не могу бити остварени. Да би се дата контрола 
унапредила, неопходно је у ревизорском извештају обелоданити идентификоване 
неадекватне интерне контроле.  
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За формирање мишљења о квалитету интерних контрола може се 
користити и Модел за оцену достигнућа, који је дефинисан у радном оквиру 
интерних контрола COBIT 5. Према овом оквиру [ISACA, 2011, 31], интерна 
контрола може добити једну од следећих оцена: 

• 0 – непотпуна 

• 1 – уведена 

• 2 – руковођена 

• 3 – успостављена 

• 4 – предвидљива 

5 – оптимизована 

Непотпуна интерна контрола сматра се неадекватном и о њој је 
ревизорским извештајем потребно известити надлежне и предложити мере за 
њено унапређење. Ако интерна контрола добије оцену један, то значи да се за 
њу може рећи да је задовољавајућа у смислу да остварује основни циљ због 
којег је уведена. Ако интерна контрола добије оцену вишу од један, то значи 
да ревизор информационог система, а и надлежни органи, могу бити веома 
задовољни начином на који дата интерна контрола функционише. 

У случају када ревизор информационог система утврди да постоји нека 
интерна контрола која је слаба, потребно је размотрити и да ли постоји нека 
компензујућа интерна контрола. Компензујућа интерна контрола је контрола 
која надокнађује нефункционисање испитиване интерне контроле, будући да 
контролише исту област. Ако постоји компензујућа контрола и ако она добро 
функционише, онда неадекватност претходно тестиране контроле није 
значајна. 

У току разматрања интерних контрола ревизор информационог система 
може уочити и постојање тзв. преклапајућих контрола. То су контроле које се 
односе на исту област. Понекад је постојање преклапајућих контрола 
неопходно због тога што је одређена област веома значајна и високоризична. 
У другим ситуацијама, оне представљају непотребно расипање 
информатичких и људских ресурса, па се може предложити елиминисање 
непотребних активности.  

 

Пре коначног формирања закључака и њиховог јавног обелодањивања, 
ревизор информационог система би требало да још једном потврди, или, 
боље речено, провери своје виђење слабости у функционисању 
информационог система, с надлежним руководиоцима. Уколико се постигне 
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сагласност о налазима ревизије, било би пожељно да се с надлежним лицима 
усагласе рокови за спровођење мера на отклањању недостатака [опширније 
видети: ISACA

 
, 2010, 180]. 

Овакав приступ представља добру пословну праксу рада ревизора. 
Будући да се у извештају ревизора могу навести мере за отклањање 
недостатака, као и рокови и одговорна лица за спровођење датих мера, 
претходно усаглашавање око ових осетљивих питања олакшаће прихватање 
ревизорског извештаја. 

4. Извештавање о резултатима ревизије информационог 

система 

По завршетку спроведених поступака, ревизор информационог система треба да 
сачини писани извештај који је намењен руководству. Ревизорски извештај је 
коначан и кључан продукт процеса ревизије. Руководство којем су намењени 
ревизорски извештаји не мора бити упознато с процесом ревизије и спроведеним 
тестовима, али треба да буде упознато с резултатима процеса ревизије, односно с 
ревизијским налазима. Ревизорски извештај је једини писани документ који 
излази из процеса ревизије и у којем се сублимира целокупни процес и смисао 
ревизије, те му се због тога мора посветити изузетна пажња.  

Извештај о налазима ревизије информационог система, према 
професионалним захтевима дефинисаним у ISACA смерници ревизије 
информационог система Г20 – Извештавање [2010, 87–88], треба да има следеће 
елементе: 

� назив извештаја; 
� адресат; 
� опис делокруга ревизије, назив ентитета или дела ентитета који је 

обухваћен предметом испитивања, укључујући: 
o идентификацију или опис подручја активности ревизије, 
o критеријум који је коришћен за формирање закључака ревизије и 

уверавања о информационом систему,  
o временски период на који се односи рад ревизора, 
o изјаву да одржавање ефективне структуре интерне контроле 

представља одговорност менаџмента; 
� идентификацију сврхе за коју се извештава о информационом систему; 
� препоруке за корективне акције и одговоре менаџмента, кад се то сматра 

неопходним; 
� исказано мишљење о томе да ли су контролне процедуре ефективне; 
� место и време издавања; 
� потпис одговорног лица и друго. 
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Приликом извештавања о налазима спроведене ревизије информационог 
система треба имати у виду да се ревизија информационог система обавља као 
саставни део екстерне ревизије или интерне ревизије, те да се извештаји о 
функционисању информационог система морају формирати по захтевима 
екстерне, односно интерне ревизије, што у великој мери одређује начин 
презентације закључака ревизије информационог система.  

Ако се информациони систем преиспитује у оквиру екстерне ревизије, тада 
се извештавање о његовим слабостима врши кроз писмо руководству о 
слабостима, а ако се информациони систем разматра интерном ревизијом, тада се 
закључци о информационом систему дају у главном ревизорском извештају. 
Разлике у извештавању проистичу из разлика у природама процеса екстерне и 
интерне ревизије.  

4.1. Извештавање о ревизији информационог система 

приликом екстерне ревизије 

Будући да је циљ екстерне ревизије изражавање мишљења о финансијским 
извештајима, у главном ревизорском извештају се даје мишљење о истинитости и 
објективности финансијских извештаја, а обавештавање о слабостима у 
функционисању система интерних контрола представља додатну вредност 
процеса екстерне ревизије, што се писмом о слабостима даје на увид менаџменту 
у циљу његовог унапређења. 

Будући да информациони систем представља интегрални део система 
интерних контрола јер су у његово функционисање уграђене броје контроле, у 
писму руководству се посебно може апострофирати начин функционисања 
информационог система. Извештавање о слабостима у информационом систему 
не захтева, дакле, постојање сепаратног извештаја, већ је интегрисано у писмо 
руководству о свим слабостима у систему интерних контрола. При томе треба 
имати у виду да екстерном ревизијом није обухваћено преиспитивање 
целокупног информационог система, већ само оног дела општих и апликативних 
контрола које утичу на истинитост и објективност финансијских извештаја. 

4.2. Извештавање о ревизији информационог система 

приликом интерне ревизије 

Приликом интерне ревизије, главни циљ ангажмана јесте формирање закључака 
о интерним контролама и у том смислу се налази обелодањују у главном 
ревизорском извештају у складу с професионалним захтевима интерне ревизије 
за формирање ревизорског извештаја. 

Специфичност извештаја интерне ревизије о информационом систему 
представља део који се односи на препоруке за унапређење контролних 
процедура. Наиме, извештајем интерне ревизије дефинишу се одговорности за 
уочене слабости у систему интерних контрола и предвиђају мере и рокови за 
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њихово отклањање [Спахић, 2008, 94]. На овај начин се настоји обезбедити 
имплементација налаза ревизије обавезивањем одговорног руководства да ће на 
одређени начин и у дефинисаним роковима предузети неопходне корективне 
мере. Ревизор мора бити опрезан кад у извештају предлаже мере и рокове за 
спровођење накнадних акција. Он мора имати у виду и објективна ограничења за 
имплементацију, у смислу броја запослених, буџета трошкова и друго. 

Уколико се ревизор није могао усагласити с надлежним руководиоцима у 
погледу функционисања интерних контрола, тада је неопходно у ревизорском 
извештају навести оба становишта и разлоге неслагања. Од вишег нивоа 
менаџмента или ревизорског комитета којима се подноси ревизорски извештај 
очекује се да непристрасно вреднују оба становишта и сами пресуде ко је у 
праву. 

Закључак 

За данашње пословно окружење у којем ревизија пружа своје услуге 
карактеристично је да се процеси који су предмет испитивања од стране ревизора 
заснивају на коришћењу информационих технологија. То од ревизора захтева 
посебан приступ процедурама ревизије, које треба да сагледају све 
специфичности које овакво окружење намеће процесу ревизије са становишта 
прикупљања и вредновања доказа. 

Ревизија информационог система подразумева коришћење одговарајуће 
регулативе ревизије, у зависности од тога о којој је врсти ревизије реч – 
екстерној, интерној или државној. Међутим, ревизија у окружењу 
информационих технологија намеће додатне регулаторне захтеве, којим се 
специфицирају и разматрају појединости које су карактеристичне за контекст 
разматрања информационог система као дела контролног механизма предузећа. 
У складу с тим одређују се и ревизијски тестови који ће бити предузети, као и 
утицај преиспитивања информационог система на закључке ревизије.  
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Summary 

This paper describes the specifics of the information systems audit process from the 
perspective of regulatory requirements related to the collection, review and evaluation 
of the evidence, as well as their influence on the formation of the audit conclusions. 
Audit conclusions about the adequacy of the functioning of the information system 
must be supported by sufficient volume of relevant and reliable evidence. There are 
several audit tests of collecting evidence such as observation, testing, and monitoring. 
All audit tests can be divided into two groups: control and substantive tests. Control 
tests determine whether the internal controls that are associated with the information 
system implemented in an effective and efficient manner. Substantive testing 
determines the integrity of actual processing. Based on the obtained evidence, the 
auditor evaluates internal control information system by assigning a score. While 
reporting on the information systems audit, it should be kept in mind whether the 
information systems audit is performed as part of the external audit or internal audit. 
Audit report about functioning of the information system must be established according 
to the request of external or internal audit, which determines the presentation of the 
conclusions information systems audit. 
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