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Интерна ревизија мора се 

трансформисати како би ишла у корак 
са пословном трансформацијом 

организације 



 

 

 

ИТ ревизија је одличан почетак тих промена 



 

Организације убрзано прихватају нове 
технологије као што су cloud, машинско 

учење, блокчејн, когнитивно учење како би 
створиле посао сутрашњице на тржишту 

данашњице.  



 

 

Организације које већину задатака ревизије 
обављају ручно компликују ИТ управљање 



 

Аутоматизација процеса интерне ревизије 
омогућиће повезивање, консолидацију и 

интегрисање корака планирања у холистички 
приступ 



 

Процес треба да представља препоруке за 
ревизију на начин који је динамично одржив 

у оквиру интегрисаних акционих планова 
организације 



Трансформација процеса ревизије доводи до 
изазова, а сваки од изазова може бити 

уклопљен у шему: 

ПРОБЛЕМ – РЕШЕЊЕ 

Коју ревизор може изабрати у зависности од 
потреба заинтересованих страна 



1. Синхронизација ИТ процеса 
ревизије са ИТ пројектним 

планирањем 

Проблем:  

ИТ ревизорски тим тражи начин да повеже, 
састави и освежи налазе и препоруке 
ревизије за текуће ИТ пројекте и планове 
деловања.  



1. Синхронизација ИТ процеса 
ревизије са ИТ пројектним 

планирањем 

Решење:  

Аутоматизовани ИТ ревизорски систем би 
поделио ИТ ревизорски посао на два нивоа: 

препоруке налаза и њихово финално стање – 
обухватајући све превентивне откривене и 
корективне контроле.  



1. Синхронизација ИТ процеса 
ревизије са ИТ пројектним 

планирањем 

Препоручене акције објављене у налазима 
ревизије треба да буду повезане, 
интегрисане и синхронизоване са својим 
одговарајућим споразумима о 
необјављивању ИТ пројекта, споразумима на 
нивоу сервиса и уговорима.  



2. Омогућити ИТ менаџменту да 
управља процесима ИТ ревизије 

Проблем: 

Улога ИТ ревизорског тима у управљању 
компанијом је важна јер може помоћи да се 
премости јаз између пословања и ИТ у 
организацији.   



2. Омогућити ИТ менаџменту да 
управља процесима ИТ ревизије 

Проблем: 

ИТ управљање је кључ корпоративног 
управљања јер управља и надгледа 
финансије, квалитет, операције и ИТ 
функционисање.  



2. Омогућити ИТ менаџменту да 
управља процесима ИТ ревизије 

Проблем: 

Три од ових функција ( финансије, квалитет и 
операције ) су замењене новим технолошким 
процесима. Проблем је у томе како ће одбор 
и извршиоци дизајнирати и имплементирати 
корпоративни управљачки систем и како ће 
ИТ управљачки процес бити аутоматизован.  



2. Омогућити ИТ менаџменту да 
управља процесима ИТ ревизије 

Решење: 

Аутоматизација процеса ИТ управљања би 
требала да буде разумљива и енергична. ИТ 
управљање, ризик и контрола, мапирање и 
степеновање циљева и показатеља између 
свих нивоа у организацији морају бити по 
мери корисника.  



2. Омогућити ИТ менаџменту да 
управља процесима ИТ ревизије 

Решење: 

Да би добили брзу ревизорску функцију ове 
мапе и степеновања би морале бити 
базиране на типовима управљачких улога као 
што су одбор, извршиоци, интерни ревизори, 
главни службеник за информисање и ИТ 
менаџер.  



2. Омогућити ИТ менаџменту да 
управља процесима ИТ ревизије 

Решење: 

Функција интерног ревизора такође треба да 
у својим циљевима мапира кључне 
показатеље перформанси на основу 
контролних циљева, различитих прописа, 
стандарда и оквира.   



3. Трансформација ИТ 
ревизорског процеса у DEVOPS 

преглед (development operations) 

Проблем: 

Неки нефункционални захтеви као што су 
сајбер заштита, машинско учење и блокчејн 
суштински су промењени у функционалне 
захтеве.  



3. Трансформација ИТ 
ревизорског процеса у DEVOPS 

преглед (development operations) 
Проблем: 

Ове промене имају фундаментални ефекат на 
ИТ ревизорски процес. Нпр ИТ ревизори 
морају приступити сајбер заштити или 
блокчејн-у у процесу операција развоја 
система организације и променити њихову 
ревизорску програмску шему да би се 
уклопила у DEVOPS шему.  



3. Трансформација ИТ 
ревизорског процеса у DEVOPS 

преглед (development operations) 
Проблем: 

Ове промене могу бити јако захтевне, 
нарочито за мале и средње ревизорске 
тимове са недостатком вештина и искуства са 
развојним операцијам ( DEVOPS ) 



3. Трансформација ИТ 
ревизорског процеса у DEVOPS 

преглед (development operations) 
Решење: 

Интерна ревизија могла би да реши тај 
проблем преласком на модел ИТ ревизије 
као уграђену услугу devops прегледа. Као 
резултат, процеси прегледа ИТ управљања, 
ризика и контроле морају бити убачени у 
devops циклус.  



3. Трансформација ИТ 
ревизорског процеса у DEVOPS 

преглед (development operations) 
 

Овај систем би могао резултирати 
приступачнијим трошковима ревизије и 
омогућити ИТ ревизорима више ангажмана 
базираних на најбољој аутоматизованој 
пракси.  



4. Ублажавањ нуспојава ИТ 
стандарда  

 

 

Проблем: 

Интерна ревизија треба да обезбеди да 
нуспојаве ИТ станарда не направе проблеме 
као што су повећани трошкови сагласности.  



4. Ублажавањ нуспојава ИТ 
стандарда  

Ревизори морају решити два питања:  

1. Да одлуче који делови ИТ стандарда, као што 
су ЦОБИТ 5, ИСО 2700 и НИСТ специјално 
издање 800-30 се најбоље уклапа у оквир 
управљања ризиком организације.  

2. Решавање сукоба и дуплирања међу 
различитим стандардима који би могли 
резултирати двоструким циљевима контроле.  



4. Ублажавањ нуспојава ИТ 
стандарда  

Решење:   

Аутоматизовани ИТ ревизорски систем би 
требао да користи систем машинског учења, да 
отклони сличности или контрадикторности 
контролних циљева ИТ стандарда. На овај начин 
ревизорски систем може да контролише 
дуплирање у оквиру сегмената тих стандарда и 
користи вештачку интелигенцију да препоручи 
ефикасни и прилагођени сет контрола.  



ЗАКЉУЧАК 

Да би аутоматизација превазишла ове 
изазове, интерни ревизори такође морају 
трансформисати и себе. Ово је област у којој 
ИТ ревизорски стручњаци могу помоћи 
организацијама да пронађу и одреде 
приоритете, и инвестирају у праве иновације 
како би аутоматизовали ИТ интерну ревизију 
и процес сајбер заштите.    



Проналаском начина да се аутоматизује ИТ 
управљање, ризик и контроле, интерна 
ревизија може помоћи да ИТ функција 
усклади своје операције са управљањем у 
оквиру организације и процесима 
трансформисања.  



HVALA NA PAŽNJI ! 

Udruženje internih revizora Srbije 
Kičevska 15/II,  11000 Beograd, Srbija 

Tel:+381 65 205 34 52 
E-mail: kancelarija@uirs.rs 

www.uirs.rs 

Učlanjenje u UIRS-IIA Srbija i IIA Global je 
investicija u vašu budućnost, profesiju i karijeru. 


