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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ  

ЗА 2011. 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. 
 

2. Организациона структура 
 

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

3. Стратешки план 

Током извештајног периода УИРС је спроводио активности чија реализација подржава 
циљеве дефинисане Стратешким планом . Оцењујемо да смо годишњим активностима у 
2011. остварили кључне циљеве које је требало обавити у истом периоду. 

   

4. Активности органа УИРС у 2011. години 

 

У току 2011. године одржана је једна редовна седница Скупштине Удружења, на којој је 

усвојен извештај о раду и финансијски извештај УИРС за 2010. годину, представљене  до 

тада спроведене активности УИРС на преводу и објављивању МОПП и донета одлука о 

учлањењу Удружења интерних ревизора Србије у Европску конфедерацију института 

интерних ревизора (ECIIA). 

Председништво УИРС током извештајног периода одржало је четири седнице, на које су 
позивани и којима су присуствовали и чланови Надзорног, Етичког и Одбора за 
номиновање.  

 

5. Чланство и чланарина 

На дан 31.12.2011. године Удружење броји 182 члана. У односу на 175 чланова 
евидентираних на дан 31.12.2010. године то је минимално повећање које је резултат 
далеко значајније флуктуације током извештајног периода. Наиме, 47 чланова УИРС је 
током 2011. године брисано са евиденције, док је у истом периоду евидентиран 51 нови 
члан. Флуктуација од скоро 27% чланства током 2011. 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. Велики 
прилив нових чланова значајна је и за развој професије охрабрујућа чињеница. 
Динамичност је пожељна и имамо основа да верујемо да је овде представљала израз 
пораста квалитета професије и професионалног напретка професионалаца у интерној 
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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. 

Наплата чланарине за извештајни период реализовала се кроз појачану кампању и позив 
члановима на почетку периода. УИРС ће и даље благовремено подсећати чланове да 
уредно измирују своје обавезе по основу годишње чланарине, јер се пренос чланарине за 
IIA Global, као и будући пренос за ECIIA врши на основу највишег годишњег 
евидентираног броја чланова. Рок за уплату годишње чланарине остаје 28. фебруар 
текуће године за исту годину. 

 

6. Организовање едукације 

У извештајном периоду УИРС није самостално организовао едукативне догађаје али је 
учествовао и подржао организацију једне дводневне радионице планиране за овај период 
и за своје чланове обезбедио повољне услове за учешће. Такође, УИРС је у интересу 
чланова опредељених за стицање СIA сертификата иницирао и подржао сарадњу са 
једном од великих ревизорских кућа која има капацитет, техничке и кадровске могућности 
да обезбеди ниво консултација и едукације која је кандидатима потрбна за полагање 
испита за стицање звања СIA. 

 

7. Превод и објављивање МОПП 

Крајем првог квартала извештајног периода  из штампе је изашао Међународни оквир 
професионалне праксе, едиција 2011.  Без обзира што УИРС том приликом није спровео 
значајније маркетиншке активности, Приручник је наишао на велико интересовање 
чланова, али и великог броја појединаца и организација које нису биле директно у нашем 
фокусу када смо донели одлуку да се МОПП преведе на српски језик и штампа. То нас 
уверава у велико интересовање стручне али и укупне јавности за интерну ревизију као 
релативно младу професију у домаћем окружењу. Уверени смо да је објављивањем 
МОПП и његовом продајом и дистрибуцијом УИРС остварио не само извесни приход 
потребан за спровођење сопствених планираних активности, већ је значајно допринео 
промовисању професије. Динамика објављивања МОПП и ступања на снагу новог Закона 
о привредним друштвима погодовала је повећаном интересовању за МОПП.  

 

8. Чланство у ЕСIIA  

22. октобра 2011. године УИРС је примљен у чланство Европске конфедерације института 
интерних ревизора, за које је УИРС претходно аплицирао у складу са одлуком донетом на  
Седмој седници Скупштине УИРС. Оцењујемо ово чланство као признање за рад УИРС у 
претходном периоду, али и као већу могућност за предстваљање домаће професије и 
професионалаца интерне ревизије изван домаћих граница. за разлику од неких 
делатности, неких аспеката и неких области деловања и у њима постигнутих резултата 
који су из објективних и разумљивих разлога испод глобалних и европских стандарда и 
остварења,  интерна ревизија нам пружа велике шансе да будемо равноправни и да не 
заостајемо за другим срединама у њеном познавању, примени и развоју.  

 

9. Остале активности током извештајног периода биле су: 

• организована набавка часописа „Internal Auditor“ за потребе чланства; 
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• јачање контакта и комуникација са удружењима из региона (Хрватска, БИХ) али и из 
Бугарске, Мађарске, Аустрије, Литваније, Румуније, Словачке и Чешке;  

• Председник УИРС, Мирјана Богићевић, учествовала је у раду Скупштине чланица 
ЕСIIA (Европске конфедерације института интерних ревизора) који је 22. октобра 2011. 
одржан у Мадриду. Истог дана је УИРС примљен у чланство ове организације. 

• чланови нашег Удружења учествовали су и као спикери и као полазници на више 
међународних конференција и семинара; 

• Пошто је у претходном периоду (2010.) веома активно учествовао у највећем до сада 
спроведеном глобалном испитивању професије интерне ревизије, УИРС је током 
извештајног периода превео и објавио резултате овог глобалног испитивања везаног 
за професију интерне ревизије. Иако интересовање и учешће чланова УИРС није било 
адеквато уложеном напору на преводу, припреми и маркетингу за ово испитивање, на 
глобалном нивоу наш труд и приврженост није остао непримећен. Верујемо да ће 
даљим развојем професије код нас и интересовање за овакве акције као што је 
светско истраживање расти и привлачити све већи број наших чланова;   

 

10.  Активности планиране за наредни период 

 

• Одржавање прве конференције УИРС, 22-23. март, 2012. године; 

• Промовисање и подршка учешћу наших чланова као спикера на међународним 
конференцијама интерних ревизора.  

• Унапређивати садржај и ажурност објављивања информација на веб сајту УИРС; 

• Превод и објављивање најновијих предлога измене Стандарда, токова дискусије и 
коначних верзија, а све на веб сајту УИРС; 

• Превод  „Position Papers“ и објављивање на веб сајту УИРС; 

• За заинтересоване чланове УИРС наставити са набавком магазина „Internal 
Auditor“ 

• Успоставити рад секција: за ЦИА, за стандарде, као и секције руководилаца 
интерне ревизије;  

• Обезбедити уредно обавештавање о регионалним и глобалним професионалним 
догађајима и подстицати чланове УИРС да их посећују и/или преузимају 
информације и документа објављена том приликом; 

• Јачати контакт и ширити основе за сарадњу са јавним сектором (ЦЈХ, 
министарство финансија);  

• Сарадња са Комором овлашћених ревизора, како по питању континуиране 
едукације и дефинисања програма, тако и у вези са положајем професије и самих 
интерних ревизора; 

• Регистрација заштитног знака Института интерних ревизора; 

• Организовање едукације у складу са материјалном-техничким капацитетима УИРС. 
 

 

Закључак 
 
Оцењујем да је УИРС успешно завршио 2011. годину спровођењем кључних планираних 
активности за овај период. У том периоду УИРС је постао признати члан Европске 
конфедерације, објавио приручник МОПП  што је био веома је важан моменат у развоју 
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УИРС и преласку у квалитативно вишу фазу и почео припреме за одржавање Прве 
домаће конференције интерних ревизора.  
 
После активности на успостављању адекватне структуре (оганизационе, регулаторне, 
материјалне), после признавања пуноправног чланства у глобалној и европској 
професионалној организацији, логични корак за УИРС биће посвећеност самој професији, 
њеном промовисању и упознавању домаће средине са циљевима и значајем професије 
за укупни привредни и друштвени развој.  
 
Наравно не смеју се занемарити обавезе трајног јачања и развоја самог Удружења, јер 
тиме за своје чланове може остварити већу и трајнију професионалну корист. 
 
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 у наредном периоду треба да буде посвећен промоцији самог 
Удружења и његових потенцијала.  
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК   
УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ 

 
 

_________________________________________ 
Мирјана Богићевић, дипл.ек.,CIA  

 
 


