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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ  

ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
1. Основни подаци о Удружењу  

 
Код Агенције за привредне регистре УИРС је уписан у Регистар удружења 28.06.2010. 
године, под бројем БУ  6457/2010. У Решењу о упису  евидентирано је и чланство УИРС у 
IIA Global. Такође, УИРС је од 2011. члан европске конфедерације института  интерних 
ревизора. 
 

2. Организациона структура 
 

Организациона структура Удружења успостављена је у складу са Статутом донетим 
28.05.2010. Актуелни органи изабрани су на Шестој Скуштини УИРС са мандатом до 2013. 
године. 
  

3. Стратегија – реализација Плана пословања за период 2011-2013 

Током извештајног периода кључне активности УИРС биле су усмерене: 

a) на јачање положаја и значаја УИРС у домаћој средини и на успостављање 
сарадње са институтима (удружењима) интерних ревизора у региону 

У том смислу ојачали смо контакт и комуникацију са удружењима из региона, 
посебно са  IIA Хрватска, IIA Црна Гора и IIA БИХ, чијим стручним догађајима током 
извештајног периода је присуствовало више наших колега, и као предавачи и као 
учесници конференције. Овде треба напоменути да је Првој конференцији УИРС 
поред позваних предавача, такође присуствовао значајни број учесника који су 
платили котизацију и по комерцијалним условима дошли да прате нашу 
конференцију;  

Током извештајног периода донета је и реализована Одлука Председништва УИРС 
да се без накнаде КОР и ЦЈХ МФ уступи МОПП, приручник, едиција 2011. који је 
предвиђен као обавезна стручна литература за едукацију интерних ревизора и код 
КОР и код ЦЈХ Министарства Финансија. Тако је КОР уступљено 60 а ЦЈХ МФ 40 
примерака приручника, на шта су нам се обе институције најлепше захвалиле и 
изразиле задовољсво због идеје како да на практични начин помогнемо и 
промовишемо развој професије.  

 

b) на успостављање програма едукације који би био примерен потребама 
чланства 

У извештајном периоду организована је и одржана Прва конференција УИРС која 
је била јединствена прилика за окупљање, упознавање, професионално 
зближавање и дружење чланова УИРС, што је највећи циљ сваког сличног 
догађаја ма где он био организован. О резултатима Прве конференције биће у 
даљем току Извештаја више података. 

Иако током 2012. није било других едукативних догађаја, али је било значајних 
иницијатива за наредни период, а посебно у вези са организовањем заједничке 
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едукације са КОР. О реализацији тих иницијатива биће више речи у делу овог 
Извештаја који се односи на текуће активности. 

c) на имплементацију поступака рада, услуга  и комуникације са чланством 
која ће задржати актуелне и увећавати број чланова у складу са растом 
домаће струке 

Организована је набавка часописа „Internal Auditor“ за потребе чланства; 

Уведено је достављање комуникација,  тема и информација од интереса за 
чланове УИРС и по избору за који  су дали сагласност да желе да примају такве 
информације на енглеском језику 

Пружана по потреби и на захтев чланова помоћ у комуникацији везано за едукaцију 
и сертификацију, а у складу са улогом УИРС и одбносима са IIA Global,  КОР и МФ. 

d) на промовисање стицања међународних професионалних звања и подршку 
кандидатима на стицању ових звања и њиховом одржавању 

Комуникација са кандидатима, давање препоруке, обавештења о коришћењу 
литературе и набавци исте и сл. 

e) на обезбеђење адекватне материјалне и организационе структуре способне 
да одговори обавезама које УИРС има према члановима, као и обавезама 
које је преузео чланством у међународним професионалним  
организацијама 

Благовремено су обављане све предвиђене активности везане за обавезе према 
IIA Global и ECIIA (извештавање, слање података, аминистрирање чланства, 
одговори на посебне захтеве, плаћање обавеза и сл.) 

      Учешће у анкетама и истраживањима које су спроводиле IIA Global и ECIIА 

 

Оцењујемо да су активности спроведене током извештајног периода биле у функцији и 
допринеле напретку УИРС ка остваривању циљева садржаних у вишегодишњем Плану 
пословања  Удружења. 

   

4. Активности органа УИРС у 2012. години 
 

У току 2012. године одржана је једна редовна седница Скупштине Удружења, на којој је 

усвојен извештај о раду и финансијски извештај УИРС за 2011. годину иизабран један 

нови члан Надзорног одбора. 

Председништво УИРС током извештајног периода одржало је четири седнице, на које су, 
поред чланова Председништва, редовно позивани и којима су у складу са својим 
могћностима присуствовали и чланови Надзорног, Етичког и Одбора за номиновање, 
чиме оцењујемо да је процес доношења одлука и рад органа УИРС добио на 
транспарентности, као и на разноврсности идеја и њиховој бољој реализацији.  

5. Чланство и чланарина 

На дан 31.12.2012. године Удружење броји 207 чланова, што је у односу на 182 члана 
евидентирана на дан 31.12.2011. године повећање од 14%.  Током извештајног периода је  
27 чланова УИРС брисано са евиденције, док су у истом периоду евидентирана 52 нова 
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члана. Флуктуација чланства током 2012. одражава динамику развоја  саме професије и 
промене професионалног ангажовања чланова на пословима интерне ревизије. Чланови 
који су у међувремену отказали чланство у УИРС углавном су престали да се баве 
професијом, што је узрок пада њиховог интереса за чланство у УИРС. Већи прилив нових 
чланова у односу на број оних који су отказали чланство охрабрујућа је чињеница. 
Динамичност је пожељна и верујемо да је овде представљала израз пораста квалитета 
професије и професионалног напретка професионалаца у интерној ревизији. Очекујемо 
да ће се број чланова убудуће лагано повећавати, а да ће задржавање појединаца у 
професији, па и у чланству у УИРС бити дуже. 

Висина чланарине није мењана. Наплата чланарине за извештајни период реализовала 
се кроз појачану кампању и благовремено обавештавање и позив члановима да изврше 
уплату чланарине на почетку периода. Уредно измиривање обавезе по основу годишње 
чланарине, као и благовремено обавештавање  Удружења о иступању из чланства од 
посебне је важности обзиром на обавезу преношења значајног износа чланарине  у 
корист међународних организација IIA Global и ECIIA и чињеницу да се (посебно за IIA 
Global) обрачун и пренос средстава врши на основу највишег годишњег евидентираног 
броја чланова. Рок за уплату годишње чланарине остаје 28. фебруар текуће године за 
исту годину. 

 

6. Прва Конференција интерних ревизора Србије 

22-23 мата 2012. године, у Београду у хотелу Интерконтинентал одржана је Прва 
конференција интерних ревизора у организацији УИРС. То је био први догађај овог 
значаја у Србији, којем је присуствовало 160 учесника (слушалаца, предавача и гостију). 
Конференција је оцењена као веома успешна како у погледу предавача и тема тако и 
организације у општем смислу. На Конференцији су били присутни и буџетски корисници 
за које је била организована посебна секција. Највећи број учесника је био из Србије, али 
је било учесника и предавача из свих бивших Република СФРЈ, као и предавача из 
Аустрије, Белгије, Енглеске, Румуније. Конференцији су присуствовали представници 
Коморе овлашћених ревизора Србије. Као спонзори, конференцију су помогле све 
ревизорске куће из „велике четворке“ и Меркур Осигурање. Био је ово у сваком погледу 
важан и Удружењу неопходан искорак на један виши ниво који који нас је примакао другим 
сродним организацијама и учинио упоредивим.Након конференције смо добили признање 
и честитке за организацију од свих гостију из иностранства, али и од многих чланова и 
домаћих гостију. После одржавања ове Прве конференције, уверени смо да никада 
нећемо имати проблем да привучемо стране предаваче, па и учеснике, захваљујући 
нивоу предавања, али и нивоу укупне организације овог догађаја. 

Иако то није био кључни циљ, одржавањем конференције остварен је и позитиван 
финансијски ефекат и готовински ток који ће омогућити лакше планирање и реализацију 
будућих активности УИРС. 

 

7. Остале активности 
 

УИРС је учествовао у раду Скупштине ЕСIIA (Европске конфедерације института 
интерних ревизора) који је 29. септембра 2012. одржан у Амстердаму, као и састанку 
председника Института / Удружења интерних ревизора земаља Централне и Југоисточне 
Европе у Сарајеву. Као председник УИРС, у име УИРС и о свом личном трошку, као и 
свим претходним састанцима руководстава института који припадају европској 
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конфедерацији и централно-источноевропској секцији (Берлин, Праг, Софија, Беч, 
Мадрид , Загреб) присуствовала сам на оба догађаја.  

У извештајном периоду започет је поступак регистрације заштитног знака IIA за Србију, а 
у корист IIA. 

 
8.  Активности реализоване у текућем периоду и планиране за непосредни 

наредни период 
 

 Одржана Друга конференција УИРС, 21-22. март, 2013. године; 

 Промовисано и подржано учешће наших чланова као спикера на међународним 
конференцијама интерних ревизора.  

 Ажурирано објављивање информација на веб сајту УИРС; 

 Превод ажурираних верзија Стандарда и Практичних савета је у току и припрема 
се објављивање на веб сајту УИРС; 

 Планира се превођење „Position Papers“ и њихово објављивање на веб сајту УИРС; 

 За заинтересоване чланове УИРС наставља се набавка магазина „Internal Auditor“ 

 Ажурирају се обавештења о регионалним и глобалним професионалним 
догађајима и објављују на веб сајту УИРС у циљу подстицања чланова УИРС да их 
посећују и/или преузимају информације и документа објављена том приликом; 

 Одржавање контакта и ширење основа за сарадњу са јавним сектором (ЦЈХ  
Министарства финансија);  

 Започета је сарадња са Комором овлашћених ревизора на активностима 
заједничког организовања едукације и дефинисања програма, тако што би један 
основни програм са основним кључним темама био спровођен циклично (наравно, 
са континуираним ажурирањем, док би други укључивао напредније теме, а кроз 
радионице или семинаре подразумевао често ангажовање међународно признатих 
едукатора. Такав један једнодневни догађај на тему „Интерна оцена квалитета“ 
коме су присуствовала 42 полазника већ је успешно реализован 23. маjа 2013. 

 Наставак сарадње са Комором овлашћених ревизора у вези са унапређењем 
положаја професије и самих интерних ревизора. Као посебно значајно наводим да 
је иницирано питање процедуре признавања сертификата CIA код КОР и питање о 
могућностима за смањење накнаде која се тренутно плаћа Комори овлашћених 
ревизора за признавање сертификата CIA. 

 Током текучег периода донет је нови Закон о ревизији. Током јавне расправе, а 
након комуникације у којој је учествовао већи број чланова УИРС и израде 
заједничког предлога усаглашеног на нивоу УИРС, у име УИРС предлагачу Закона 
достављен је предлог решења за интерну ревизију у новом Закону о ревизији. 

 

Закључак 
 
Оцењујем да је УИРС успешно завршио 2012. годину спровођењем кључних планираних 
активности за овај период.  
 
После фазе активности на успостављању интерне структуре (оганизационе, регулаторне, 
материјалне), признавања пуноправног чланства у глобалној и европској професионалној 
организацији, сматрамо да је извештајни период био посвећен самој промоцији УИРС, 
представљању домаћој средини, али и међународној, поред циљева непрекидног развоја 
и јачања УИРС, оцењујемо да ће будуће активности бити фокусиране на пружање што 
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боље услуге члановима, базирано на понуди и ресурсима глобала као и на  сопственим 
могућностима УИРС да креира услугу која ће имати вредност за чланове.  
 
У будућим активностима  фокус УИРС ће бити на потребама чланства и пружању услуга 
чланству, и то: 
 
- Кроз рад секција: за ЦИА, за стандарде, као и секције руководилаца интерне ревизије;  
- У сарадњи са КОР, а у циљу пружања боље и јефтиније услуге члановима потребно је 
што пре имплементирати оба Програма за едукацију – основни и напредни, и објавити их 
на  веб сајту УИРС како би што пре били доступни члановима и другим заинтересованима 
када имају потребе и планирају едукацију. 
 
Као трајни задатак остаје обавеза континуираног јачања и развоја самог Удружења, 
посебно професионално, партиципацијом професионалаца – чланова, као и подршком 
најјачих организација које обезбеђују добру праксу својих јединица за интерну ревизију. 
Од великог је значаја да за рад УИРС буду заинтересовани они професионалци међу 
члановима који раде у организацијама са добром корпоративном и праксом интерне 
ревизије, како би имали довољно разумевања и обезбеђивали потребне иницијативе за 
рад УИРС. Важно је да на руководеће позиције у УИРС буду  бирани овакви појединци, 
како би се, захваљујући њима, УИРС развијао и служио интересу свих чланова и развоју 
професије у земљи. 
 
Иако је значајан, допуштамо да досадашњи напредак УИРС није сасвим  видљив нити у 
целости познат свим члановима, а поготову широј јавности. Стога део ресурса и 
активности УИРС и у сваком наредном периоду треба и даље да буде посвећен 
промоцији самог Удружења и његових потенцијала.  
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК   
УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ 
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