Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ковин
Интерни ревизор
Број: 47-6/2014-I I
Дана, 18. 03.2014. године
На основу члана 2. става 1 тачка 21) Правилника о заједничким критеријумима за
организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање
интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 99/2011 и бр. 106/2013),
а у складу са чланом 82. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 , 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр. и бр. 108/2013) ,
интерни ревизор потписује

ЕТИЧКИ КОДЕКС
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

1. УВОД

Сврха Етичког кодекса јесте да промовише етички културу у професији интерне
ревизије.Тај докуменат укључује принципе и правила понашања која се очекују од
интерног ревизора.
Етички кодекс је неопходан за професију интерне ревизије пошто се ревизија
заснива на поверењу у објективну оцену управљања ризицима, контролама и и
уопште управљањима.
У овом Етичком кодексу дефиниција ревизије укључује две основне компоненте:
-

начела која су важна за струку и праксу интерне ревизије;
правила понашања која описују очекиване норме понашања интерног
ревизора.
2. ПРИМЕНА И СПРОВОЂЕЊЕ

Етички кодекс се односи на запослено лице које обавља послове интерне ревизије
у склaду са Међународним стандардима интерне ревизије и прописима којима се
уређује интерна ревизија у Републици Србији.
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2. ПРИНЦИПИ

Интерни ревизор је дужан да примењује и поштује следеће принципе:
1. Интегритет
Интегритет интерног ревизора успоставља поверење и на тај начин обезбеђује
основ за ослањање на његов суд.
2. Објективност
Интерни ревизор мора показати највиши степен објективности у прикупљању,
процени и предочавању података везаних за активност која је предмет ревизије.
Интерни ревизор
пружа објективну оцену свих битних околности без
непотребног утицаја сопствених интереса и утицаја других лица на његово
мишљење.
3. Поверљивост
Интерни ревизор поштује вредност и власништво информација које добије и не
обелодањује их без одговарајућег овлашћења, осим ако постоји законска
обавеза да то учини.
4. Стручност
Интерни ревизор у обављању послова интерне ревизије примењује неопходно
знање, вештине и искуство које је потребно за пружање услуга интерне ревизије.
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4. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У СМИСЛУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

1. Интегритет
Интерни ревизор :
-

свој посао обавља поштено, одговорно и са дужном пажњом;
поступа у складу са законима и прописима Републике Србије и
обелодањује информације само кад се то захтева законом;
не учествује у незаконитим активностима или радњама које нарушавају
углед струке интерне ревизије.

2. Објективност
Интерни ревизор:
- не учествује у радњама и активностима које могу нарушити његову
непристрасну оцену. Ово учешће укључује оне радње и активности које
могу бити у супротности са интересима корисника јавних средстава;
- не прихвата поклоне, услуге или било шта чиме може нарушити
професионално расуђивање;
- обелодањује све материјалне чињенице са којима је упознат, без чијег
обелодањивања би се извештај о активностима ревизије могао погрешно
интерпретирати.
3. Поверљивост
Интерни ревизор:
је опрезан приликом коришћења и заштите информација које је прикупио
током обављања својих дужности;
- информације не користи зарад личне користи, односно на било који други
начин који је противзаконит или наноси штету законитим и етичким
циљевима корисника јавних средстава;
- не обелодањује информације неовлашћеним лицима уколико за то не
постоји законски основ.
-
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4. Стручност
Интерни ревизор:
ради само на пословима ревизије за које поседује неопходно знање,
вештине и искуство;
- обавља послове интерне ревизије у складу са Међународним стандардима
за професионалну праксу интерне ревизије и стандардима и методологијама
интерне ревизије које је утврдила Централна јединица за хармонизацију
Министарства финансија;
- усавршава своју стручност, као и ефективност и квалитет свога рада.
-

Ковин
Дана, 18.03.2014. године

Др Гордана Зорић,с.р.
(руководилац корисника јавних средстава)
Слободанка Ковачевић,с.р.
(интерни ревизор)
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