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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ  

ЗА 2009. ГОДИНУ 

1. УВОД 

Удружење интерних ревизора Србије је основано на основу Закона о удруживању 
грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације које се 
оснивају на територији СФРЈ, на оснивачкој скупштини одржаној 05.06.2008 године. 
Удружење је регистровано у Министарству за државну управу и локалну 
самоуправу решењем бр.130-024-00-01112/2008-07 од 17.06.2008. године. 

Удружење је по свом карактеру добровољна, нестраначка, невладина, недобитна 
организација, основана вољом грађана са циљем да организује и окупља интерне 
ревизоре и друга лица која се баве активностима у вези са професијом интерне 
ревизије. Основна мисија Удружења је унапређење професије интерне ревизије. 

Удружења интерних ревизора Србије је део (члан) глобалног Института интерних 
ревизора (Institute of Internal Auditors – Global IIA) од децембра 2008. године. Global 
IIA је посвећен напредовању професије интерне ревизије у целом свету и 
промотер је вредности интерне ревизије и најбоље праксе. Global IIA је тренутно, 
преко локалних института, присутан у 165 земаља и области света и према 
последњем извештају од 30.новембра 2009. године, има 171.045 чланова широм 
света. 

2. ЧЛАНСТВО 

Чланови Удружења су, у највећем броју, дипломирани економисти, али и друге 
професије које се баве пословима интерне ревизије или у вези са интерном 
ревизијом.  

На дан 31.12.2009. године Удружење броји 157 чланова  који су уредно пријављени 
и који су регулисали чланарину за 2009. годиниу. У односу на стање броја чланова 
на крају 2008. године (151), број чланова се није значајно повећао. Међутим у току 
2009. године имали смо флуктуацију чланова што се најбоље може видети из 
следеће табеле: 

Статистика чланства у 2009. години

Ред.

бр.
Опис Број чланова

1 Стање на крају 2008. године 151

2 Нови чланови у току 2009. године 41

3 Пријавили напуштање УИРС - 2009.г. 14

4 Престало чланство због неплаћања чланарине-2009.г 21

5 Стање на крају 2009. године (1+2-3-4) 157  

Разлози за напуштање Удружења су одлазак из земље, промена радног места и 
послодавца. Од 14 чланова који су напустили Удружење, само двоје се изјаснило 
да не желе више да буду чланови не наводећи разлоге. 

Списак од 21. члана који нису платили чланарину можда није коначан (можда ће 
неко од њих и даље желети да буде члан), али и после више позива да уплате 
чланарину, иста није уплаћена. Неки су обећали да ће то учинити, али нису, а са 
некима нисмо успели ни да ступимо у контакт (вероватно је дошло до промена е-



Удружење интерних ревизора Србије Извештај о раду  за 2009.годину 

 

 2

маил адреса, а промена није пријављена). Наша обавеза је да одјавимо ове 
чланове код IIA Global, како би смањили трошкове чланарине коју плаћамо за 
чланство у тој организацији. За сваког члана се плаћа 10,50 УСД. 

У наредној табели дат је приказ чланства према делатностима – шифрама које су 
дефинисане од стране IIA Global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из табеле се јасно може видети да највећи број, 74,52%, чине чланови из 
банкарског сектора, а да је заступљеност привреде и државног сектора 
занемарљива. Удружење има два члана из Црне Горе (железница и 
телекоминикације) и једног члана из Македоније (банка). 

Ради поређења са државама у нашем окружењу, које су много пре нас формирале 
удружења дајемо кратаг преглед броја чланова на дан 30.11.2009. године.  

 

 

 

 

 

 

 

Поредећи се са земљама у окружењу у погледу броја чланова можемо 
констатовати сасвим задовољавајуће резултате, узимајући у обзир да је Удружење 
основано у јуну 2008. године. И поред флуктуације чланова највећи број чланова 
из претходне године је наставио своје чланство и у наредној години. 

 

 

Статистика чланства према делатностима на дан 31.12.2009. год.

Шифра ОПИС Број чланова

1500 Грађевинарство 1

2000 Индустрија храна 1

2830 Лекови и истраживање 3

4000 Копнени транспорт 1

4810 Телекомуникације 2

4920 Услуге гаса и електрике 4

6000 Банке и финансијске институције 117

6030 Небанкарске услуге 2

6300 Даваоци услуга осигурања 7

6500 Услуге за некретнине 1

6700 Холдинг и нвестиционе компаније 3

7200 Личне и друштвене услуге 1

7300 Услуге ревизије 1

7310 Менаџмент и консалтинг 1

8200 Образовне услуге 2

9100 Државни органи 3

9900 Некласификовано (друго) 7

СВЕГА 157

Стање на дан 30.11.2009.

Назив државе Број чланова

Босна и Херцеговина 316

Хрватска 190

Словенија 226

Мађарска 216

Бугарска 615

Румунија 572

Аустрија 418

Словачка 102
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3. АКТИВНОСТИ У 2009. ГОДИНИ 

У току 2009. године одржана је једна седница Скупштине Удружења на којој 
разматран и усвојен Извештај о раду Удружења и Финансијски извештај за 
пословну 2008. годину. 

У складу са потребама и активностима Удружења у току 2009. године одржано је 
седам седница председништва на којима су донете важне одлуке у складу са 
обавезама које је Удружење преузело актом оснивања и учлањења у Global IIA, 
као и одлуке везане за оперативно функционисање Удружења. 

У 2009. години Удружење није имало финансијских донација, али је добијало 
помоћ у виду обезбеђења простора за одржавање седница Председништва и 
Скупштине. За обезбеђење простора велику подршку смо добили од Народне 
банке Србије и њених чланова Удружења као и од Енергопројект Гарант 
осигурања.  

Многе активности и постигнути резултати су заслуга једног броја чланова 
Удружења који су својим личним ангажовањем дали допринос у оперативном 
функционисању Удружења и испуњавању обавеза према чланству, IIA Global, 
закону,  припремању и доношењу важних одлука. 

У оперативном смислу могу се истаћи следеће активности: 

• обезбеђено је функционисање сајта Удружења и одговарајућа комуникација са 
чланством преко сајта 

• обезбеђена је уредна евиденција чланства и одговарајућа комуникација са 
председиком и секретаром Удружења 

• обезбеђена је финансијска евиденција и вођење пословних књига 

• организована је набавка часописа „Internal Auditor“ за потребе чланства 

• на захтеве IIA Global, сагласно уговору, уредно је одговорено (финансијски 
извештаји, годишњи извештај о активностима Удржења и низ других упитника, 
анкета и захтева) 

• Удружење је добило свој лого 

• донет је Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама 

• посебан напор је учињен у наставку издавања Билтена чије издавање је 
почетком године било у застоју због заузетости уредника, па је уредништво 
преузео председник Удружења 

• донети су закључци у вези измена Статута у смислу усклађивања са новим 
Законом о удружењима као и потреби побољшања појединих одредби уочених 
у практичној примени 

• остварена је контакт и комуникација са удружењима у државама у нашем 
окружењу у смислу размене искустава 

• обезбеђено је присуство представника нашег Удружења на међународним 
конференцијама удружења интерних ревизора. 

Такође, се може констатовати  да један број изабраних лица на функције у 
Удружењу није показао интерес за активности у Удружењу, али је исто тако 
одређени број других чланова активно учествовао у појединим активностима. 
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Активности Удружења које су од значаја за остварење основних циљева 
унапређења професије интерне ревизије су: 

• Активно се радило на пројекту превода Речника интерне ревизије и креирања 
стандардизованог речника интерне ревизије у нашој земљи, што је 
истовремено и основ за превод Међународних стандарда професионалне 
праксе интерне ревизије – Стандарди. Свим члановима Удружења је упућен 
позив за сарадњу и омогућен приступ речнику преко сајта Удружења израдом 
посебног софтверског решења по моделу Википедија. Превод Речника је 
завршен али је потребна коначна верификација и наставак рада на преводу 
Стандарда. 

• Сачињен је и усвојен Стратешки план Удружења са дефинисаним најопштијом 
мисијом „заступање, промовисање и унапређење професије интерне ревизије“ 
и посебним циљевима за остварење мисије : 

o Остваривање и континуирано вршење утицаја у локалној средини у вези 
са питањима професије и њеним унапређењем 

o Привлачење чланства, трајно задржавање једном учлањених чланова 
o Статус пуноправног члана IIA Global 
o Унапређење организације Удружења. 

 

• У области едукације одржан је први семинар у организацији Удружења са 
темом „Интерна ревизија - оквир професионалне праксе и улога у 
корпоративном управљању, контролама и управљању ризиком“. На основу 
спроведене евалуације (упитник попуњен од стране учесника семинара) 
констатовано је да су оцене веома повољне. Истовремено је постигнут и 
задовољавајући финансијски ефекат од организованог догађаја. 

• Организован је округли сто са темом „Признавање и унапређење професије 
интерне ревизије у нашој средини-могућа подручја деловања и улога УИРС“. 

• Удружење је прихватило учешће УИРС-а у глобалном истраживању које ће 
током 2010. године реализовати „IIA Research Fondation“, а у вези са положајем 
и другим важним питањима професије интерне ревизије. УИРС је превео 
истраживање које се састоји од 100 питања, речник и одговарајући 
маркетиншки материјал на српски језик како би се по први пут омогућило да 
интерни ревизори из Србије учествују и дају допринос глобалном истраживању, 
а да се све реализује преко IIA Global на српском језику. 

 

 
 
Београд, 23.02.2010.године 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК   
УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ 

 
 

_________________________________________ 
Мирјана Богићевић, дипл.ек.,CIA  


