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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. 

Чланови Удружења су, у највећем броју, економисти, али и друге професије које се 
баве пословима интерне ревизије или у вези са интерном ревизијом као што су 
професори универзитета, студенти и сл.  

На дан 31.12.2008. године Удружење има 151 члана  који су уредно пријављени и 
који су платили чланарину у 2008. години. У односу на дан оснивања, 05.06.2008. 
године, када је било пријављено 85 чланова, број чланова се повећао за 77,65%. 

2. АКТИВНОСТИ  У 2008. ГОДИНИ 

У периоду од оснивања до краја календарске 2008. године одржане су три седнице 
Скупштине чланова Удружења и то: 

• Прва – Оснивачка, на којој је усвојен Статут као најважнији акт Удружења; 

• Друга – Изборна, на којој је изабран Председник и сви органи дефинисани 
Статутом 

• Трећа – Редовна, на којој су усвојене измене и допуне Статута. 

На све три одржане Скупштине био је врло добар одзив чланства и број присутних 
је био више него довољан за пуноправно одлучивање. Све Одлуке Скупштине су 
усвојене једногласно од стране присутних чланова. 

Један од циљева оснивања Удружења интерних ревизора Србије је да постане део 
глобалног Института интерних ревизора (Institute of Internal Auditors – Global IIA). 
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 света и према последњем 
извештају из децембра 2008. године, има 164.896 чланова широм света. 

Удружење интерних ревизора Србије је на другој Скупштини одржаној 16.октобра  
2008. године једногласно усвојило  Одлуку да се Удружење интерних ревизора 
Србије придружи IIA-Global (у статусу „Institute-in-Formation“) – Exibit B 
RESOLUTION, коју су потписали сви присутни чланови. У вези са том Одлуком 
упућен је захтев за стицање статуса придруженог члана. По захтеву УИРС, IIA 
Global је 06.12.2008. године прихватио наш захтев, и о томе нас писмено 
обавестио пославши Сертификат у коме се наводи да УИРС има статус института 
у формирању (IIA Serbia as an Institute-in-Formation). Истовремено су сви наши 
чланови уредно пријављени код IIA-Global и тиме су стекли права приступа сајту 
IIA-Global-а као чланови IIA-Global. 
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За потребе информисања и комуникацију са чланством успешно је постављен 
«web site» Удружења. Поред тога сваког месеца излази Билтен удружења где се 
чланови могу информисати о актуелним питањима и активностима, а уједно 
прочитати интересантне информације о стандардима за професионално 
обављање интерне ревизије, преводе са енглеског језика из часописа «Internal 
Auditor» који издаје IIA-Global и сл. 
Формирана је библиотека за чланове удружења која за сада садржи скроман број 
књига, часописа и CD са темама из области интерне ревизије. 
 
У области едукације чланства одржан је један бесплатан семинар за чланове 
Удружења са темом «Годишње планирање интерне ревизије базирано на 
ризицима» 

3. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2008 ГОДИНУ 

Финансијски извештај за 2008. годину сачињен је у складу са важећим прописима 
Републике Србије и то: Закон о рачуноводству и ревизији, Правилник о контном 
оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга 
правна лица и предузетнике, Правилник о начину признавања имовине, обавеза, 
прихода и расхода малих правних лица и предузетника. 
 
Укупни приходи су остварени у износу од 131.969,13 динара. У структури прихода 
доминирају приходи од чланарина у износу од 86.133,59 динара, а остатак од 
45.835,44 динара односи се на остварену накнаду по основу учешћа у пројекту 
«Municipal Support Programme» који финансира Влада Швајцарске преко 
швајцарске агенције за развој и сарадњу (Улога интерне ревизије у јавном 
сектору). Уплате од чланарина су износиле 269.685,71 динар, али су приходи 
разграничени и на 2009. годину, сходно Одлуци о висини чланарине где је 
дефинисано да се годишња чланарина уплаћује приликом учлањења и важи за 
период до тог датума наредне године.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Укупни расходи износе 78.592,43 динара. Наплаћена средства су утрошена на 
неопходне трошкове као што су трошкови платног промета, судске таксе везане за 
регистрацију измена Статута Удружења код надлежног Министарства, затим за 
каталогизацију месечног билтена у Народној библиотеци Србије и сл. 

ПРИХОДИ 2008

Приходи од 

оснивачке 

чланарине

28%

Приходи од 

редовне 

чланарине

37%

Приходи од продаје 

услуга

35%
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Плаћена је чланарина по фактури IIA Global на име чланства у тој организацији 
сагласно Одлуци Скупштине о придруживању. Чланарина је плаћена за период 
децембар 2008. до јуна 2009. године, па су трошкови ове чланарине разграничени 
на 2009. годину. Од укупно плаћеног износа од 43.229,96 динара, на име трошкова 
2008. године евидентирано је 6.175,71 динара, а остатак је евидентиран преко 
рачуна 280-унапред плаћени трошкови и тако разграничен на расходе 2009.године. 
  
За потребе куповине стручне литературе и формирање библиотеке Удружења 
утрошено је 34.351,37 динара. Како су књиге набављене од IIA Global (увоз) 
плаћени су и трошкови увоза (шпедиција, ПДВ, царина) у износу од 10.177.50 
динара. 
 
Учешће укупних расхода у укупним приходима износи  59,55% па је тако остварен 
добитак у износу од 53.376,70 динара.  
 
Удружење подлеже обавези састављања пореског биланса сагласно Закону о 
порезу на добит предузећа и то у складу са Правилником о садржају пореског 
биланса за друга правна лица (недобите организације)-обвезнике пореза на добит 
предузећа. Пема наведеним законима недобитна организација, као што је 
Удружење интерних ревизора Србије, је у обавези да искаже приходе остварене 
на тржишту, али према одредбама члана 44. Закона о порезу на добит предузећа 
ослобађа се плаћања пореза на добит ако оствари вишак прихода над расходима 
до 300.000,00 динара. Није извршен обрачун пореза на добит обзиром да, према 
финансијским показатељима исказаним у Билансу успеха за 2008. годину, 
Удружење испуњава услове за ослобођење од плаћања пореза на добит. 
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У даљем тексту следи приказ Биланса успеха, Биланса стања и Извештај о 
токовима готовине. 
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БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ VI-XII  2008

Конто

Пословни приходи

612 Приходи од продаје услуга 45,835.44       

651 Приходи од оснивачке чланарине 36,350.00       

651 Приходи од редовне чланарине 49,783.59       

691 Остали ванрени приходи 0.10                

Свега пословни приходи 131,969.13     

РАСХОДИ

Пословни расходи

522 Трошкови накнада по уговору о делу 13,554.00       

539 Трошкови осталих услуга (копирање) 4,304.10         

550
1,363.00         

553 Трошкови платног промета 4,519.78         

554 Трошкови чланарина (уплата IIA Global) 6,175.71         

555 Трошкови пореза (таксе, царине) 14,324.47       

559 Трошкови куповине књига за библиотеку 34,351.37       

Свега пословни расходи 78,592.43       

53,376.70       

Трошкови непроизводних услуга 

(каталогизација билтен)

Добитак из редовног 

пословања

БИЛАНС СТАЊА на дан  31.12.2008. године

АКТИВА VI-XII  2008

Конто

Обртна имовина

241
199,874.57     

280 Активна временска разграничења 37,054.25       

Укупна обртна имовина 236,928.82     

Укупна пословна имовина 236,928.82     

Укупна АКТИВА 236,928.82     

ПАСИВА

Капитал

341 Нерспоређени добитак (53,376.70)      

Свега капитал (53,376.70)      

Резервисања и обавезе

491 Обрачунати приходи будућег периода (183,552.12)    

Свега резервисања и обавезе (183,552.12)    

Укупна ПАСИВА (236,928.82)    

Готовински еквиваленти и готовина (текући 

рачун)
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Београд, 23.02.2009.године 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК   
УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ 

 
 

_________________________________________ 
Мирјана Богићевић, дипл.ек.  

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ 2008

I. Приливи готовине из пословних активности 327,021.81   

1 Продаја услуга 45,835.44     

2 Прилив од оснивачке чланарине 36,350.00     

3 Прилив од редовне чланарине 233,335.71   

4 11,500.66     

II. Одливи готовине из пословних активности 127,147.24   

1 Копирање 4,304.00       

2 Каталогзација за билтен 1,363.00       

3 Плаћена чланарина ИИА Глобал 43,229.96     

4 Куповина литературе ИИА Глобал 34,351.37     

5 Платни промет 4,519.78       

6 Накнада по уговору о делу (превођење) 13,554.00     

7 Шпедиција и царина 10,177.50     

8 Повраћај погрешне уплате 11,500.66     

9 Плаћање по основу јавних прихода (таксе) 4,146.97       

III. Нето прилив од пословне активности I-II 199,874.57   

IV. Нето одлив готовине из пословних активности II-I (199,874.57) 

Готовина на почетку обрачунског периода -               

Готовина на крају обрачунског периода 199,874.57   

Остали приливи из редовног пословања (погрешна уплата)


