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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ  

ЗА 2010. ГОДИНУ 

 

1. Основни подаци о Удружењу -  промене у извештајном периоду 

Удружење интерних ревизора Србије у току 2010. године ускладило је своје деловање са 
Законом о удружењима (Сл. Гласник РС 51/09).  
 
На Петој Скупштини УИРС одржаној 28.05.2010. године донет је нови Статут УИРС у који 
су имплементирана решења новог Закона и који треба да омогући УИРС да своје 
активности унапреди, а постављене циљеве лакше оствари, посебно у вези са 
обављањем одговарајућих делатности и по том основу стицањем средстава и прихода. 
 
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 

 

Статутом донетим 28.05.2010. извршена је одговарајућа измена организационе структуре, 
а на Шестој Скуштини УИРС изабрани су органи УИРС у складу са предвиђеном 
организационом структуром. Актуелна организациона структура се показала као 
примеренија потреби за ефикасним  функционисањем УИРС.  
 

3. Стратешки план 

Током извештајног периода УИРС је размотрио адекватност и извршио ревизију 
Стратешког плана, прецизирајући своје циљеве и успостављајући адекватнија мерила за 
праћење остваривања. Оцене које дајемо у овом извештају потврђују да смо годишњим 
радом у 2010. остварили постављене циљеве за исти период. 

   

4. Активности органа УИРС у 2010. години 

У току 2010. године одржане су две седнице Скупштине Удружења. На петој седници 
Скупштине УИРС одржане 28.05.2010. усвојен је Извештај о раду Удружења и 
Финансијски извештај за 2009. годину и донет је нови Статут УИРС. 

На шестој седници Скупштине УИРС изабрано је руководство УИРС и чланови Надзорног, 
Етичког и Одбора за номиновање са мандатом до јуна 2013. године.  

Председништво УИРС током извештајног периода одржало је пет седница.  

 

5. Чланство и чланарина 

На дан 31.12.2010. године Удружење броји 175 чланова, у односу на 157 активних 
чланова евидентираних на дан 31.12.2009. године то је повећање које је у складу са 
планираним повећањем чланства за овај период. После почетних већих флуктуација 
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чланства, очекујемо стабилизацију броја чланова, што је у вези са дужином 
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. Очекујемо да ће се број чланова 
убудуће лагано повећавати, а да ће задржавање појединаца у професији, па и у чланству 
у УИРС бити дуже. 

Током извештајног периода измењена је Одлука о начину обрачунавања чланарине, као и 
о висини чланарине. Примена ових одлука почела је од 01.01.2011. Период за који се 
обрачунава чланарина више није од дана учлањења па до истека наредних 365 дана, већ 
се обрачунава и важи за текућу календарску годину, чиме је знатно поједностављен 
начин обрачуна који је претходне две године донео много нејасноћа и услед чега 
члановима није било јасно када треба да обнове уплату чланарине и за који период, а 
УИРС је водио компликовану евиденцију прихода од чланарине.  

Током извештајног периода IIA Global је повећао накнаду за чланство, тако да је УИРС 
требало да размотри и повећање чланарине и формулу за износ чланарине по основу 
групног чланства на начин да укупна чланарина пренета за  IIA Global (где нема попуста 
по основу групног чланства) не буде већа од обрачунате чланарине.  

Током извештајног периода донето је прелазно решење да се по основу чланарине за 
2010. не задужују чланови који су уплатили чланарину за 2009. годину у другој половини 
те године (а то је, са малим изузтецима, готово целокупно чланство) што је значајно 
утицало на умањење прихода од чланарина. Овом мером, међутим, омогућено је лакше и 
логичније будуће обрачунавање чланарине, па је УИРС унапред рачунао на овај умањени 
прилив по основу чланарине за 2010.  

УИРС ће благовремено подсећати чланове да уредно измирују своје обавезе по основу 
годишње чланарине, јер се пренос чланарине за IIA Global врши на основу највишег 
годишњег евидентираног броја чланова. Рок за уплату годишње чланарине је 28. фебруар 
текуће године за исту годину. 

 

6. Организовање едукације 

У извештајном периоду УИРС је организовао један једнодневни семинар који је одржан 
28. маја 2010. у Народној Банци Србије  и коме је присуствовало 30 полазника. 

За наредни период сачињен је плана за одржавање три једнодневна семинара на теме и 
списка тема за основну едукацију, а планиран је и један напредни семинар за који је 
предложено више тема: Превара, Спречавање прања новца и Treasury. Председништво 
ће ускоро објавити план едукација. 

 

7. Добијање дозволе за превод и објављивање Стандарда 

Крајем извештајног периода УИРС је од   IIA Global добио сагласност за превод и 
објављивање Међународног оквира професионналне праксе. Приручник би требало да 
изађе из штампе до средине марта, до када ће члановима бити послато посебно 
обавештење, као и осталој заинтересованој јавности.  

 

8. Стицање статуса пуноправног члана IIA Global 
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Четвртог децембра, тачно две године по стицању статуса члана у оснивању, УИРС је 
постао пуноправни члан глобалне организације. Бројни извештаји о активностима УИРС 
које смо у сврху документовања развоја УИРС поднели на увид IIA Global, били су заиста 
позитивно оцењени, а у усменој комуникацији са представницима IIA Global УИРС је 
такође добио похвале, што нас је уверило да је волонтерски рад цењен и да je донeo 
квалитет који је препознат. 

 

9. Остале активности током извештајног периода биле су: 

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

• објављивaње информативно теоретског часописа УИРС „Билтен“  у штампаној и 
електронској форми;   

• остварен је значајан контакт и комуникација са удружењима из региона (Хрватска, 
БИХ) али и из Бугарске, Мађарске, Аустрије, Литваније, Румуније, Словачке и Чешке;  

• чланови нашег Удружења учествовали су и као спикери и као полазници на више 
међународних конференција и семинара, а председник удружења учествовао је у раду 
два регионална састанка председника  удружења интерних ревизора CEE (Софија, 
Опатија); 

• УИРС је веома активно учествовао у највећем до сада спроведеном глобалном 
испитивању професије интерне ревизије. Обимни структуирани упитник, намењен 
различитим нивоима практичара и других;   

• Удружење је прихватило учешће 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 све материјале за 
истраживање (преко 100 питања, речник и одговарајуће маркетиншке материјале) на 
српски језик како би се олакшало да интерни ревизори из Србије по први пут учествују 
и дају допринос глобалном истраживању, а да се све реализује преко IIA Global на 
српском језику. Учешћем у глобалном истраживању обезбедили смо право на 
обрађене резултате који се очекују сукцесивно до краја 2010. године. Посебно 
сматрамо корисним резултате који се односе на нашу земљу и које ће  IIA Global 
обрадити на основу учешћа чланова УИРС; 

• Успостављен је контакт и начелни договор о сарадњи  са ревизорском кућом PWC 

 

10.  ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД 

 

• Организовање промотивног представљања преведног приручника МОПП; 

• Учешће наших чланова као спикера на међународним конференцијама: HIIR у 
Умагу (у априлу, 2011.) и CEE у Бечу (у мају 2011.). Учешћа наших чланова 
договорена су током 2010. године и представљају изузетно значајан начин за 
регионалну дарадњу, као и за промоцију рада УИРС, али и за личну промоцију 
колега који су понудили презентације. 

• У октобру или новембру (датум је потребно што пре одредити)  одржати Прву 
Конференцију УИРС; 

• Реализовати три планирана семинара из Програма базне едукације за интерне 
ревизоре и један напредни семинар на једну од предложених тема; 

• Објавити резултате истраживања; 
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• Значајно унапредити сајт УИРС и  квалитет и садржај часописа Билтен; 

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

• Иницирати оснивање и успоставити рад секција 

• Обезбедити уредно обавештавање и подстицати чланове УИРС да посећују 
конференције и семинаре у региону и Европи 

• Започети активности на регистрацији заштитног знака Института интерних 
ревизора 

• Размотрити организовање консултација ( реномирани интернационални едукатори 
у Београду – два до три дана по једном испиту) за припрему кандидата за 
полагање испита за CIA. 
 

 

Закључак 

 
 
Оцењујем да је УИРС успешно завршио 2010. годину и остварио планиране активности. У 
овом извештајном периоду УИРС је постао признати члан глобалне организације. Превод 
и објављивање МОПП у наредном веома блиском периоду веома је важан моменат у 
развоју УИРС, који потврђује прелазак у наредну фазу развоја. После успешно 
обављених активности на успостављању структуре (оганизационе, регулаторне, 
материјалне), што можемо назвати „forming“ фазом, предстоји нам фаза активности на 
развоју професије: „performing“, оно због чега смо и основани и на основу чега ће, уколико 
озбиљно и посвећено буде планирао и извршавао активности, УИРС и у домаћем  и у 
међународном окружењу добијати на значају.  
 
Велика флуктуација чланова са почетка процеса формирања полако се стабилизовала, 
боље се међусобно познајемо и сарађујемо, познајемо сопствене и могућности својих 
колега да конкретним ангажовањем допринесу раду УИРС. Успоставили смо одређени 
ниво међусобног поверења, сарадње и разумевања од којег је УИРС имао користи.  
 
Иако је велик, досадашњи напредак УИРС не мора бити видљив нити познат свим 
члановима. Рад УИРС у наредном периоду, после успостављања и нормирања 
организације, треба да буде посвећен чланству и активностима од којих ће чланови 
осетити професионалне користи.  
 
Београд, 22.02.2011.године 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК   
УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ 

 
 

_________________________________________ 
Мирјана Богићевић, дипл.ек.,CIA  

 
 
 


