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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ  

ЗА 2013. 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  за интерну 
ревизију. 
 

2. Организациона структура 

 

Организациона структура Удружења успостављена је у складу са Статутом донетим 
28.05.2010. Актуелни органи изабрани су на Деветој Скуштини УИРС са мандатом до 
2016. 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 
учесника конференције.  

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

У извештајном периоду организована је и одржана Друга 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 Друге конференције биће у даљем току Извештаја више 
података. 

Иако током 2013. није било других едукативних догађаја,  било је значајних 
иницијатива за наредни период, а посебно у вези са организовањем заједничке 
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; 

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 



УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ 

2 
 

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 2013. години 

 

У току 2013. године одржана је једна редовна седница Скупштине Удружења, на којој је 

усвојен извештај о раду и финансијски извештај УИРС за 2012. годину. На истој седници 

Скупштине иизабрано је ново руководство УИРС пошто је претходном истекао 

трогодишнји мандат. 

Председништво УИРС током извештајног периода одржало је шест седница, 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 31.12.2013 године Удружење има 234 члана, што је, у односу на 207 чланова 
евидентираних на дан 31.12.2012., године повећање од 13%. Током извештајног периода 
31 члан брисан је са евиденције, док су у истом периоду евидентирано 58 нових чланова. 
Флуктуација чланства током 2013. 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. 
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 
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на основу просечнг месечног стања броја чланова у току једне године. Рок за уплату 
годишње чланарине остаје 28. фебруар текуће године за исту годину. 

 

6. Друга Конференција интерних ревизора Србије 

21-22 мата 2013. године, у Београду у хотелу Метропол Палас одржана је Друга 
конференција интерних ревизора у организацији УИРС. Овом догађају је присуствовало 
142 учесника (слушалаца, предавача и гостију). Конференција је оцењена као веома 
успешна како у погледу предавача и тема тако и организације у општем смислу. Највећи 
број учесника је био из Србије, али је било учесника и предавача из свих бивших 
Република СФРЈ, као и предавача из Аустрије и Грчке. Конференцији су присуствовали 
представници Коморе овлашћених ревизора Србије. Као спонзори, конференцију су 
помогле ревизорске куће Deloitte, Ernst & Young  и Унивезитет Сингидунум.  

Приходи остварени од конференције у потпуности су покрили расходе конференције са 
незнатним позитивним финансијским ефектом, што је и био зацртани циљ приликом 
припреме конференције. На почетку рада на припреми конференције оцењено је да су 
трошкови за припрему конференцијије порасли у односу на претходну годину, а да 
истовремено није било могућности за увећање котизације, обзиром да учесници исту не 
би могли да плате због присутне кризе у привреди и смањених буџета за ове намене. 

7. Остале активности 

 

Захваљујући ангажовању појединих чланова УИРС, који су радили на превођењу 
професионалних смерница,  на сајту УИРС објављени су преводи Становишта ИИА, 
најновији Стандарди објављени 2013, и Практични савети који су сада доступни свим 
заинтересованим за професију интерне ревизије. 

 

8.  Активности реализоване у текућем периоду и планиране за непосредни 

наредни период 

 

• Одржана Друга конференција УИРС, 21-22. март, 2013. године, и започете су 
припреме за Трећу конференцију 2014. 

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

• Ажурирано објављивање информација 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);  

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

 
Приказани резултати дају основа за оцену да је УИРС успешно завршио 2013. годину 
спровођењем кључних планираних активности за овај период.  
 
Извештајни период био је 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 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 комисија: за ЦИА, за стандарде, као и комисије за ЦПЕ (остваривање бодова 

континуиране едукације);  
- 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.  
 
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.  
 
 
Београд 16.04.2014. 

ПРЕДСЕДНИК   
УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ 

 
 

_________________________________________ 
Др Јозефина Беке Тривунац  

 
 


