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УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ  Извештај о раду за 2016. г. 

1. Основни подаци о Удружењу интерних ревизора Србије 

Удружење интерних ревизора Србије (даље у тексту: УИРС или Удружење), 

пуноправни је члан глобалног Института интерних ревизора (даље у тексту: Глобални 

институт, ИИА Глобал) и члан је Европске конфедерације института интерних ревизора 

(ЕЦИИА). Основано је 2008. г. као недобитна организација са циљем промоције и 

унапређења професије интерне ревизије у Србији. Изузев Секретара Удружења, ни један 

члан на функцијама у органима Удружења не прима никакву надокнаду за свој рад, као ни 

трошкове повезане са тим ангажовањем. УИРС је уписан у Регистар удружења код 

Агенције за привредне регистре 28.06.2010. г. под бројем БУ 6457/2010. У глобалном 

ревизорском окружењу Удружење носи назив "ИИА Србија". 

Један од основних задатака Удружења је да помаже интерним ревизорима у 

приватном и јавном сектору, чинећи им доступним најсавременија знања из области којом 

се баве и пружајући им могућност повезивања са својим колегама у домаћем и 

међународном окружењу. 

Посебна пажња посвећује се подстицању чланова да својим добровољним радом у 

оквиру Удружења развијају своја професионална знања, вештине и способности рада у 

тимовима, и да користе могућности за размену искустава са другим члановима на локлном 

и глобалном нивоу. Крилатица интерних ревизора гласи: "Напредујемо кроз 

сарадњу!" 

2. Оквирни уговор са Глобалним Институтом интерних 

ревизора ИИА 

Ради испуњења уговорних обавеза из Оквирног уговора који УИРС има са ИИА: 

• УИРС преводи све обавезне смернице ИИА и ове смернице јавно су доступне на 

сајту УИРС. УИРС такође преводи и Водиче за примену/Практичне водиче, као и 

друге препоручене смернице, како би их учинио доступним на српском језику. 

Препоручене смернице се такође налазе на сајту УИРС, с тим што су бесплатно 

доступне само члановима. Лица која нису чланови УИРС могу прибавити ове 

смернице уз накнаду. Превод смерница доступан је и на сајту ИИА. 

• На сајту УИРС постављена су детаљна обавештења о условима програма за 

стицање професионалних звања код ИИА. Припрему обавештења ради 

периодичног обавештавања чланова о програмима за стручна звања ИИА, обавези 

стицања и пријављивања ЦПЕ и сл. обавља Иван Ђунисијевић, ОИР КОР. 

Обавештења и информација о овим активностима објављују се на сајту Удружења 

и у сваком издању Билтена УИРС. 

За преводе свих смерница ИИА, као и чланака преузетих из часописа ИИА Internal 

Auditor који су објављени у часопису УИРС, прибављена је сагласност ИИА за њихов 

превод и објављивање. Примерак сваког броја часописа УИРС доставља се централном 

депозиторијуму ИИА и на располагању је глобалном чланству. 
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Ради популаризације стручне литературе из области интерне ревизије, Милица 

Ђорђевић, асистент на Економском факултету у Нишу, припрема за сваки број часописа 

УИРС приказe нових издања Књижаре ИИАРФ. 

Ради популаризације часописа ИИА Global Perspective and Insights, Јелена Вуковић 

припрема кратке приказе сваког броја овог часописа. Обавештења и информација о овим 

активностима објављују се на сајту Удружења и у сваком издању Билтена УИРС. 

Ради укључивања у програм ИИА под називом "Признати пружалац програма 

континуиране професионалне едукације" преведен је текст овог програма и са њиме су 

упознати сви чланови руководства и активни чланови који присуствују проширеним 

седницама председништва. Усклађивање са захтевима из овог програма одвија се 

постепено.  

3. Усклађеност активности УИРС са Статутом и стратешким 

циљевима развоја током 2016. г. 

Активности спроведене током извештајног периода биле су у функцији и доприносиле 

су напредовању УИРС ка остваривању циљева наведених у Статуту УИРС и плану 

активности усвојеном на годишњој Скупштини одржаној у 2016. г. 

Током извештајног периода кључне активности УИРС биле су усмерене: 

1. На јачање положаја и значаја УИРС у домаћој средини и институтима 

(удружењима) интерних ревизора у региону; 

2. На успостављање програма континуиране едукације који би био примерен 
потребама чланства; 

3. На имплементацију поступака рада, услуга и комуникације са чланством која ће 
задржати актуелне и увећавати број чланова у складу са развојем професије у 
земљи; 

4. На промовисање стицања међународних професионалних звања и подршку 
кандидатима на стицању ових звања и њиховом одржавању; 

5. 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. 

4. Активности органа УИРС у 2016. години 

Органе УИРС чине: 

• Председништво, чији су чланови: Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА – Председник 

Удружења, Јадранка Кораћ, ЦИА и Ирена Фуртула ЦИА, Потпредседници, 

Мирјана Богићевић, ЦИА, ЦРМА, Претходни Председник Удружења и Мира 

Вуковић, Секретар Удружења. 

• Надзорни одбор, чији су чланови: Драган Пешић, ЦИА, Председник комисије, и 

Љубинко Станојевић ОИР ЈС и Оливера Траиловић, ОИР КОР, чланови. 

• Етички одбор, чији су чланови: Снежана Николић, ОИР КОР, Драгана 

Романдић, ОИР КОР и Ирена Остојћ, ЦИА. 
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• Одбор за номиновања, чији су чланови: Милица Рапаић, ЦИА, Ева Ковачевић 

ЦИА, ЦРМА и Јелена Рунић, ЦИА, ЦРМА, као и Председник и Претходни 

Председник Удружења по функцији. Председник овог Одбора, по статуту УИРС, 

је Претходни Председник Удружења. 

 

Мандат члановима на функцијама истекао је у 2016. г. Припреме за редовне изборе 

започете су половином 2016. г. Ове припреме обухватају: израду критеријума за 

номиновање чланова на функције, процес номиновања, израду предлога од стране 

Одбора за номиновање и сами избори. У 2016. г. завршене су прве две фазе овог процеса, 

а избори ће бити одржани у 2017. г. 

У току 2016. године одржана је једна редовна седница Скупштине Удружења, на којој 

су усвојени извештај о раду и финансијски извештај УИРС за 2015. годину.  

Током извештајног периода Председништво УИРС одржало је девет седница на којима 

су, поред чланова Председништва, редовно позивани и чланови Надзорног, Етичког и 

Одбора за номиновањa, председници Комисије за стандарде и Комисије за ЦПЕ, 

председници секција, као и други активни чланови УИРС, ради повећања 

транспарентности рада свих органа УИРС и ради пружања могућности заинтересованим 

члановима УИРС да се активније укључе у програмске активности, као и општег повећања 

квалитета услуга које УИРС пружа свим својим члановима. 

 

Табела 1: Преглед одржаних седница Председништва УИРС у 2016.г. 

Број седнице 

41.*  

(14)** 

42.*  

(15)** 

43.*  

(16)** 

44.*  

(17)** 

45.*  

(18)** 

46.*  

(19)** 

47.*  

(20)** 

48.*  

21)** 

49.*  

(22)** 

Датум проста 

проши 

рена 

електрон 

ска проста проста 

проши 

рена 

проши 

рена 

електрон 

ска проста 

проши 

рена 

проши 

рена 

Врста 10.2.16 17.5.16 10.6.16 22.6.16 6.9.16 15.9.16 11.10.16 26.10.16 17.11.16 

Број присутних чланова 7 11 5 5 5 8 5 7 7 

Број присутних чланова 

Председништва 5 5 5 3 4 5 5 3 4 

Легенда: * - Од оснивања; ** - У овом сазиву. 

 

Надзорни одбор одржао је једну седницу на којој су разматрани финансијски 

извештаји за 2015. г. Два члана Надзорног одбора, Драган Пешић и Љубинко Станојевић, 

редовно су присуствовали проширеним седницама Председништва и активно учествовали 

у његовом раду. 

Током 2016. г. Одбор за номиновања одржао је неколико састанака, а од септембра 

месеца активности овог одбора одвијају се у континуитету, због припреме редовне 

изборне скупштине по истеку мандата свим члановима на функцијама у УИРС крајем 2016. 

г. Активности овог одбора биле су усмерене на израду критеријума за номиновање 

чланова на функције у 2016. г. и формирање предлога чланова за избор на функције на 

редовним изборима у овој години. 

Етички одбор није одржао ни једну седницу. Чланови овог одбора нису се одазивали 

ни на позиве за учешће на проширеним седницама Председништва. 
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У јуну 2016. године у Њујорку је одржан 13. Глобални савет ИИА, који представља 

неформални глобални орган ИИА и који има за циљ размену искустава ради сагледавања 

потреба професије на глобалном нивоу. Овај Глобални савет посебно је значајан због 

тога што је њиме започета прослава 75-тогодишњице постојања ИИА, који је 1941. г. 

основан у Њујорку. На овом скупу окупило се око 200 делегата који су представљали 99 

афилијација (националних института, подружница и повезаних организација, укључујући 

и АЦИИА, АФИИА, ЕЦИИА, ФЛАИ и УФАИ). Испред УИРС/ИИА Србија, на овом скупу 

учествовала је др Јозефина Беке-Тривунац, председник УИРС.  (Видети Билтен број 

3/2016). 

У октобру 2016. г. у Стокхолму је одржана годишња скупштина ЕЦИИА. За потребе 

учешћа на овој скупштини УИРС је дао овлашћење за заступање Вишњи Комненић, 

представнику ИИА Хрватска. Главна тема ове скупштине била је избор нових чланова на 

функције у органима ЕЦИИА и нови начин утврђивања годишње накнаде коју локални 

институти плаћају ЕЦИИА. 

У мају 2016. одржан је сусрет лидера земаља Централне и Инсточне Европе (ЦЕЕ) у 

Будимпешти у оквиру међународне конференције ИИА Мађарска. На овом скупу УИРС је 

представљала Јозефина Беке-Тривунац. Главна тема овог скупа било је питање 

одржавања међународне конференције ЦЕЕ, на којој учествују предавачи из 

међународног окружења, али је публика ипак свуда локална. У том смислу договорено је 

да се ове конференције више не одржавају, јер не испуњавају свој циљ. На дневном реду 

састанка биле су и теме везане за нови модел корпоративног управљања у ЕЦИИА и 

измена висине и структуре годишње чланарине коју институти плаћају ЕЦИИА, анализа 

корпоративне структуре, обима и врсте активности ЦЕЕ института и политике заступања 

професије (Видети Билтен број 1/2016). На састанку је предложено да ИИА Србија (УИРС) 

буде домаћин састанка ЦЕЕ лидера у 2017. г. Председништво УИРС је на својој седници од 

21.05.2016. г. донело одлуку о прихватању овог предлога и изразило спремност да буде 

добар домаћин лидерима ЦЕЕ института. Овај скуп заказан је за 20. мај 2017. г. у 

Београду. 

5. Чланство и чланарина 

На дан 31.12.2016 године Удружење је имало 324 члана, што је, у односу на 276 

чланова евидентираних на дан 31.12.2015. г. повећање од 17%. Током извештајног 

периода 43 члана брисано је са евиденције, док је у истом периоду евидентиран 91 нови 

члан. Од тих 91, 82 члана су први пут пријављени као чланови, а осталих 9 су стари 

чланови који су у међувремену привремено прекинули своје чланство у Удружењу. 

Флуктуација чланства током 2016. г. одражава динамику развоја саме професије и 

промене професионалног ангажовања чланова на пословима интерне ревизије. 

Највећи број чланова 50% (2015: 61%; 2014: 62%) ради у банкама и другим 

финансијским организацијама. Промене у структури чланства показују да расте број 

чланова који су запослени у свим облицима јавног сектора. Детаљни подаци о промени 

структуре чланова приказани су на следећој табели: 
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Табела 2: Делатности из којих потичу чланови УИРС на дан 31.12.2016. г. 

 2016 2015 2014 

Делатност и својински облик Број % Број % Број % 

Банке 125 39 136 49 114 46 

НБС 18 6 20 7 21 9 

Осигурања 13 4 10 4 11 4 

ДФО 4 1 4 1 8 3 

Индустрија – приватна предузећа 54 17 46 17 46 19 

Индустрија – јавна предузећа 28 9 16 6 12 5 

Јавно-комунална предузећа 15 5 15 5 4 2 

Органи власти 26 8 7 3 6 2 

Ревизори и консултанти 21 6 16 6 16 6 

Универзитети 8 2 6 2 9 4 

Незапослени, студенти и друго 12 4 - - - - 

 324 100 276 100 247 100 

 

 

График 1: Структура чланова по делатностима у % 
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Посматрано са  географског становишта, 79% ревизора живи и ради у Београду, а 9% 

у Новом Саду. Уочљиво је и повећање броја других градова из којих потичу чланови 

Удружења, који у 2016. г. износи 37. Детаљни подаци приказани су на следећој табели: 

 

Табела 3: Географски распоред чланова УИРС на дан 31.12.2016. г. 

 2016 2015 2014 

Град Број % Број % Број % 

1. Александровац -  1  -  
2. Алексинац 1  1  1  
3. Амстердам -  -  1  
4. Апатин -  -  1  
5. Аустрија 2  2  2  
6. Бачка Топола 1  -  -  
7. Београд 259 80 205 74 188 76 
8. Ваљево 2  2  2  
9. Врбас 1  -  -  
10. Вршац 4  2  5 2 
11. Гана, Африка 1  1  -  
12. Горњи Милановац -  1  1  
13. Зрењанин 2  2  -  
14. Кладово -  1  -  
15. Крагујевац 1  2  2  
16. Краљево -  4 1 1  
17. Лапово 6  1  -  
18. Љубовија -  -  1  
19. Немачка 1  1  -  
20. Ниш 4  3 1 3 1 
21. Нови Пазар 0  1  -  
22. Нови Сад 30 9 38 14 31 13 
23. Панчево 2  3 1 3 1 
24. Пирот 1  1  1  
25. Смедерево 4  2  2  
26. Суботица 1  -  -  
27. Ћуприја 1  1  -  
28. Чачак -  1  2  

 324  276  247 100 

 

Од 324 члана, 116 чланова, што чини 36% свих чланова, стекло је неко од 

професионалних звања. Од тога броја 90 чланова има само једно професионално звање, 

21 члан има по два професионална звања, а 5 чланова има по три професионална звања. 

Најзаступљеније звање је ЦИА, које има 41 члан, што чини око 13% свих чланова. У 

Србији, иначе, има 50 интерних ревизора са звањем ЦИА, при чему су девет чланова 

чланови ИИА преко групног чланства својих мултинационалних компанија. Детаљнији 

подаци о професионалним звањима чланова дати су на следећој табели: 
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Табела 4: Број чланова са професионалним звањима на дан 31.12.2016. г. 

 
Укупно 

У томе 
Са једним звањем Са два звања Са три звања 

Број чланова са 
професионалним звањима 116 90 21 5 

 Укупан 
број 

звања 

У томе 

ЦИА ЦРМА АЦЦА ЦИСА 
ОИР 
КОР 

ОИР 
ЈС МФ 

Друга 
национ

ална 
звања 

ЦИА 41  6 2 2 13 1 5 
ЦРМА 7 6    2  1 
ЦИСА 4 2       
Овлашћени интерни ревизор 
КОР  32 13 2      
Овлашћени интерни ревизор у 
јавном сектору МФ 30 1    1   
Овлашћени ревизор 5 2       
Овлашћени рачуновођа 16 1       
Друга звања 9 1 1      
Укупан број звања 144        

 

Годишња чланарина за појединачно чланство у 2016. г. износила је 35 евра у 

динарској противвредности, за чланове запослене у истој организацији чланарина је 

износила 35 евра по члану за прва три члана и 25 евра за сваког следећег члана, све у 

динарској противвредности, за незапослене студенте основних и мастер студија 

чланарина је износила 20 евра у динарској противвредности. Рок за уплату годишње 

чланарине за текућу годину је 28. фебруар текуће године. 

Уредно измиривање обавезе по основу годишње чланарине, као и благовремено 

обавештавање Удружења о иступању из чланства од посебне је важности, обзиром на 

обавезу плаћање накнаде међународној организацији ИИА Глобал и ЕЦИИА која се 

обрачунава на основу просечног месечног стања броја чланова у току једне године. 

6. Оперативне активности УИРС 

Оперативне активности УИРС обухатају задатке које обављају: Секретар УИРС, Мира 

Вуковић, веб администратор УИРС, Ненад Главчић и библиотекар УИРС, интерни ревизори 

из Банке Интеза а.д. Београд. Успешно остварење програмских активности у великој мери 

зависи од уредног и ефективног извршење ових задатака. 

Надлежности Секретара УИРС обухватају: (1) Главни контакт са службеницима ИИА; 

(2) Главни контакт са службеником ЕЦИИА; (3) Ажурирање података о члановима у 

базама података ИИА и базама података УИРС; (4) Фактурисање и наплата чланарине; (5) 

Измирење финансијских обавеза према ИИА и ЕЦИИА по основу годишње накнаде, 

часописа Internal Auditor и прибављених књига за библиотеку; (5) Праћење доспећа и 

измирење других обавеза УИРС (интернет, пореске обавезе, и слично); (6) Ажурирање 

информација о догађајима у оквиру УИРС на веб сајту; (7) Ажурирање обавештења о 
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регионалним и глобалним професионалним догађајима на веб сајту УИРС и путем е-

поште, у циљу подстицања чланова УИРС да их посећују и/или преузимају информације и 

документа објављена том приликом. 

7. Нова интернет страница УИРС 

Након екстензивног тражења најповољније добављача, закључен је уговор са 

"Агенцијом за веб дизајн Огитиве" из Косјерића и започете су активности на изради сајта. 

Пуштање новог вебсајта у рад очекује се у 2017. години. 

8. Вођење пословних књига 

Од 2016. г. вођење пословних књига Удружења поверено је рачуноводственој 

агенцији "Милком" д.о.о. Београд. 

9. Пословни простор УИРС 

Удружење још увек нема свој пословни простор. Седиште Удружења регистровано је 

на приватан стан, а Секретар Удружења такође ради од куће. Састанци Председништва 

одржавају се на АЛФА БК Универзитету, а састанци Одбора за номиновање у 

просторијама Осигуравајуће друштва Енергопројект Гарант. Стручни скупови одржавају се 

у за те намене закупљеним просторијама хотела Палас у Београду. Постојећи обим 

активности Удружења захтева и поседовање сопственог пословног простора. 
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Програмске активности УИРС 

10. Пета Конференција интерних ревизора Србије 

Годишња конференција интерних ревизора Србије централни је догађај за чланове 

Удружења. Пета годишња конференција интерних ревизора Србије одржана је 26. и 27. 

маја 2016. године, у Вршцу, у хотелу „Вила Брег“. Овом догађају је присуствовало 157 

учесника (слушалаца, предавача и гостију), углавном из Србије, али и из Босне и 

Херцеговине и Хрватске. Поред предавача из Србије, на конференцији су учестовали и 

предавача из Босне и Херцеговине, Хрватске, Аустрије,  Бугарске, и Португалије. Као 

спонзор, конференцију су помогли ревизорске куће Ernst &Young и Deloitte, и 

осигуравајуће друштво Меркур осигурање. Приходи остварени од конференције у 

потпуности су покрили расходе конференције са позитивним финансијским резултатом, 

што је и био зацртани циљ приликом припреме конференције. По свом карактеру, ова 

конференција има све одлике међународне конференције (већи број страних предавача и 

паралелно одвијање рада по секцијама) и у том смислу у називе наредних конференција 

треба уносити и ову одредницу. 

Чланови УИРС који су на овој конференцији наступили као предавачи су: Јелена 

Рунић, Милена Милојевић, Јелена Самарџић, Ненад Нововић, Емил Живков, Драгослава 

Живадиновић, Бранислав Неранџић, Милица Станков, Наташа Спахић, Маја 

Милосављевић, Милица Ђорђевић и Јозефина Беке Тривунац.  

Већину модератора на конференцији чинили су чланови УИРС. Више информација о 

овом догађају објављено је у јулском броју Билтена УИРС 3/2016. 

11. Секција УИРС на међународној научној 

конференцији Универзитета Сингидунум - ФИНИЗ 

У Београду је 2. децембра 2016. године одржана трећа Међународна научна 

конференција Универзитета Сингидунум - ФИНИЗ са темом „Ризици у савременим 

условима пословања“. Циљ конференције је био пружање научног и стручног доприноса у 

областима финансијског извештавања и корпоративног управљања. УИРС је позван да у 

оквиру конференције организује секцију из области интерне ревизије. 

Предавачи за област интерне ревизије били су чланови УИРС, који су припремили 

интересантне презентације и врло успешно их презентовали и то: Мирјана Богићевић, 

ЦИА, ЦРМА, Јованка Томановић, ЦИА, Младен Кандић, ЦИА и Наташа Шошкић. Више 

информација о овом догађају објављено је јануарском броју ИРМАГАЗИН-а УИРС 1/2017. 

12. Семинари из области ИТ ревизије 

У 2016. години у Београду, у хотелу Палас, одржана су два дводневна семинара из 

области интерне ревизије информационих (комуникационих) технологија и 

информативних система. Циљ ових семинара био је да, и они који нису ИТ стручњаци 
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стекну одређена знања из области ИТ/ИС ревизије. Семинари су били врло посећени, а 

чланови УИРС су показали велико интересовање за ову област. 

13. Панел дискусија 

У току 2016. године одржано је неколико панел дискусија и један округли сто са 

различитим темама и то: 

• Панел дискусија која је одржана 7 априла 2016. у Београду, у просторијама 

Народне банке Србије на тему "Измене и допуне Стандарда интерне ревизије". 

Предавачи на овој панел дискусији били су: Младен Кандић, ЦИА, ЦИСА, Олга 

Антић, ЦИА, Марија Бановић, ЦИА, Јелена Рунић, ЦИА, ЦРМА, Милена Милојевић, 

Љубинко Станојевић, ОИР ЈС и Јозефина Беке Тривунац, ЦИА. Више информација 

о овом догађају могу се наћи у Билтену број 2 из априла 2016. г. 

• Панел дискусија која је одржана 14. јуна 2016. у Београду, у хотелу Палас под 

називом "Етика у интерној ревизији и ревизија етике". Програмски одбор панела 

чинили су: др Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА, Олга Антић, ЦИА, Ева Ковачевић, 

ЦИА, ЦРМА, Младен Кандић, ЦИА и мр Милена Милојевић, ОИР ЈС. Више 

информација о овом догађају могу се наћи у Билтену број 3 из јула 2016. г. 

• Панел дискусија која је одржана 15. септембра 2016. у Београду, у хотелу „Палаце“ 

под називом "Професионална звања ИИА". Предавачи на овом скупу били су: 

Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА, Марија Бановић, ЦИА, Јованка Томановић, ЦИА, 

Јелена Рунић, ЦИА, ЦРМА, Милена Милојевић, ОИР ЈС и Иван Ђунисијевић, ОИР 

КОР. Више информација о овом догађају могу се наћи у часопису ИРмагазИН број 3 

из октобра 2016. г. 

14. Округли сто 

У Новом Саду, на Техничком факултету, одржан је 14. октобра 2016. Округли сто под 

називом "Улога интерне ревизије и контролинга у нефинансијском извештавању". 

Предавачи на овом скупу били су, поред чланова УИРС и наставници других факултета и 

струњаци из праксе за ову област: мр Иван Доламић, Findomestic banka BNP Paribas Group, 

проф. др Бранислав Неранџић, проф. др Веселин Перовић и доц. др Ранко Бојанић са 

Факултета техничких наука у Новом Саду, Оливера Радовић, ЈП Електромрежа Србије, 

Руководилац самосталног оделења интерне ревизије, Ненад Стојковић, НИС, Менаџер 

одрживог развоја, др Емил Живков, ЈП Транснафта, Интерни ревизор и проф. др 

Александар Прњат и проф. др Јозефина Беке-Тривунац са АЛФА БК Универзита. Више 

информација о овом догађају могу се наћи у часопису ИРмагазИН број 1 из јануара 2017. 

г. Са овог скупа биће објављен и зборник округлог стола у електронској верзији и у 

штампаном издању. 
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15. Рад комисија и секција 

У оквиру Удружења организовано је неколико комисија и секција, посебно: 

1. Комисија за стандарде – Председник Олга Антић, ЦИА, (Е адреса: 
standardi@uirs.rs) 

2. Комисија за ЦПЕ – Председник Јованка Томановић, ЦИА (Е адреса: CPE@uirs.rs) 

3. Комисија за ИРмагазИН – Председник Јованка Томановић, ЦИА (Е адреса: 
Bilten@uirs.rs) 

4. Комисија за професионално образовање – Председник Јозефина Беке-
Тривунац, ЦИА (Е адреса: obrazovanje@uirs.rs) 

5. Секција за превођење – Председник Марија Бановић, ЦИА (Е адреса: 
CPE@uirs.rs) 

6. Секција за осигурање – Председник Јелена Рунић, ЦИА, ЦРМА (Е адреса: 
osiguranje@uirs.rs) 

7. Секција за банкарство – Председник Маја Милосављевић, ЦИА (Е адреса: 
bankarstvo@uirs.rs) 

8. Секција за ризике – Председник Мирјана Богићевић, ЦИА, ЦРМА (Е адреса: 
rizici@uirs.rs) 

9. Секција за јавни сектор – Председник Милена Милојевић, ОИР ЈС (Е адреса: 
javnisektor@uirs.rs) 

10. Секција за ГТАГ – Председник Младен Кандић, ЦИА, ЦИСА (Е адреса: 
gtag@uirs.rs) 

Комисија за Стандарде 

Комисија за стандарде надлежна је за утврђивање једнообразне терминологије за 

превод Међународног оквира професионалне праксе интерне ревизије (МОПП), праћење 

објављивања нових смерница и обавештавање чланова о томе на српском језику, 

организацију превода Стандарда и учешће у пословима издавања преведених смерница. 

Председник Комисије за стандарде била је Олга Антић, ЦИА, а чланови ове комисије су 

Марија Бановић, ЦИА, Маја Милосављевић, ЦИА и Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА. Сви 

чланови ове комисије морају поседовати професионално звање ЦИА. Од јануара 2017. г. 

председник ове комисије ја Марија Бановић, ЦИА. 

У 2016. г. Комисија за Стандарде бавила се промоцијом и преводом унапређених и 

новодонетих смерница, укључујући и превод измењених и допуњених Стандарда и нових 

Смерница за примену. Мисије и Принципа интерне ревизије. Мисија и Принципи, као и 

ажурирани Стандарди и Практични савети објављени су на интернет страницама УИРС и 

ИИА. Уложен је значајан напор како би се припремило ажурирано штампано треће 

издање свих до сада преведених смерница из интерне ревизије. Резултат тог рада је 

публикација "Збирка смерница интерне ревизије: МОПП * СТАНОВИШТА * МОДЕЛИ", која 
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је изашла из штампе у децембру 2016. г. У току године изашао је из штампе и превод 

Практичног водича Интерна ревизија и преваре, који је превео Ненад Михајловић, ЦИА. 

Комисија за ЦПЕ 

Основни задатак Комисије за ЦПЕ је верификација сати-поена за континуирано 

професионално усавршавање (Continuing Proffesional Education). Право верификације 

имају сви активни чланови Удружења са звањем ЦИА искључиво на основу активности 

које се одвијају у оквиру, односно у организацији УИРС. 

Активности које комисија вреднује: 

• Учешће на стручним скуповима; 

• Усмено излагање на стручним скуповима; 

• Превођење компоненти Међународног оквира професионалне праксе (МОПП); 

• Превођење стручних чланака, методолошког материјала и других текстова за 

потребе УИРС; 

• Писање чланака за публикације УИРС; 

• Активно учешће чланова на функцијама у раду Председништва, Надзорног одбора, 

Етичког одбора и Одбора за номиновања. 

• Активно учешће чланова у програмима рада комисија и секција. 

• Активно учешће на пројектима у којима је УИРС носилац пројекта или један од 

учесника у пројекту.  

У току 2016. године Комисија за ЦПЕ је одржала једну електронску седницу. Том 

приликом размотрено је 15 пријава за остваривање права на ЦПЕ у 2016. години по 

основу активног рада за УИРС. Комисија је разматрала пријаве следећих активних 

чланова УИРС: Маје Милосављевић, Марине Копчалић, Сузане Маркагић, Милице Рапаић, 

Марије Бановић, Јадранке Кораћ, Јелене Рунић, Ненада Михајловића и Јованке 

Томановић. Комисија је у току 2016 . године издрала 15 ЦПЕ потврда по основу 

активности чланова УИРС са звањем ЦИА. 10 активних чланова УИРС је активним радом 

за УИРС остварило право на ЦПЕ у 2016. години. 

Активни чланови су остварили право на ЦПЕ по основу следећих активности: 

• Превођење стручних чланака, методолошког материјала и других текстова за 
потребе УИРС; 

• Писања стручних чланака за ИРмагазИН; 
• Активног учешћа чланова на функцијама у раду Председништва, Надзорног 

одбора, Етичког одбора и Одбора за номиновања. 
Председник Комисије за ЦПЕ је Јованка Томановић, а чланови ове комисије су Јелена 

Рунић, ЦИА, ЦРМА, Сузана Маркагић, ЦИА и Ненад Михајловић, ЦИА. Сви чланови ове 

комисије морају поседовати професионално звање ЦИА. 

Комисија за образовање 

Комисија за образовање утврдила је услове за избор предавача и тематске области 

које треба покривати континуираним професионалним образовањем, што се примењује у 

организовању стручних скупова УИРС. 
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Секција за превођење 

Секција за превођење активна је већ пуне три године. Секција члановима Удржења 

нуди прилику да се опробају у једном не тако једноставном задатку. 

Превођење стручних текстова није ни мало једноставан посао. Оно захтева широко 

знање ревизорске струке, одлично познавање енглеског језика и његових финеса и 

фраза, као и одлично знање граматике и правописа српског језика како би се са другог 

језика у пуној форми пренео изречени смисао. С обзиром на захтевност превођења и 

грешака које се неминовно јављају, сваки превод је предмет двоструке рецензије. 

Рецензију раде колеге из Секције који су у датом тренутку расположиви за тај посао. На 

крају за резултат имамо сјајне текстове који се објављују, у електронској или штампаној 

форми. 

Најчешће се преводе стручни чланци који се преузимају из магазина за интерне 

ревизоре Института интерних ревизора (IIA - Internal Auditor) или други сручни текстови 

из других извора. Преводи ових текстова објављују се у Билтену Удружења, односно у 

ИРмагазИН-у, што је ново име Билтена. У 2016-ој години преведено је и објављено 11 

стручних чланака преузетих из Интернал Аудитор-а. Поред тога, чланови секције превели 

су више практичних водича, а новооформљена Секција за ГТАГ ангажовала се у 

превођењу водича за ревизију глобалних технологија, ГТАГ-ова. Ови преводи могу се 

пронаћи на интернет страницама Удружења. 

Поред личног напредовања које нуди ова врста ангажовања, учествовање у раду 

Секције за превођење доноси још једну значајну корист – остваривање ЦПЕ бодова. 

На превођењу текстова били су ангажовани: Иван Ђунисијевић, ОИР КОР, Јелена 

Рунић, ЦИА, ЦРМА, Маја Милосављевић, ЦИА, Марина Копчалић, ЦИА, Милица Рапаић, 

ЦИА, Катарина Чубрић, Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА, Ненад Михајловић, ЦИА и Јелена 

Бабовић, ЦИА. 

Рецензенти превода били су: Марија Бановић, ЦИА, Иван Ђунисијевић, ОИР КОР, 

Јасенка Јоцић; Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА, Јадранка Кораћ, ЦИА, Јелена Рунић ЦИА, 

ЦРМА, Марина Копчалић, ЦИА и Олга Антић, ЦИА. Од чланова који учествују у преводу 

професионалних смерница и других текстова ИИА најмање два учесника у преводу 

(преводиоци и резензенти) морају поседовати професионално звање ЦИА. 

Председник Секције за превођење је Марија Бановић, ЦИА. 

Секција за осигурање 

Ова секција није одржала ни један скуп у 2016. г. 

Секција за банкарство 

Ова секција није одржала ни један скуп у 2016. г.  

Секција за ризике 

Чланови ове секције одржали су два састанка у току године. Циљ Секције је да прати 

значајне промене регулативе као и праксе везане за ризике и да у вези са тим брзо 
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реагује и номинује теме за наредни – редовни или по потреби ванредни састанак. 

Председник ове секције је Мирјана Богичевић, ЦИА, ЦРМА. 

Секција за јавни сектор 

Чланови ове секције разматрали су потребу да се у Каталог радних места у јавном 

сектору унесе и радно место интерног ревизора, јер у постојећем Каталогу, интерни 

ревизори у јавном сектору остали су без дефинисаног звања које се стиче у складу са 

"ПРAВИЛНИКОМ O УСЛOВИМA И ПOСТУПКУ ПOЛAГAЊA ИСПИТA ЗA СТИЦAЊE ЗВAЊA 

OВЛAШЋEНИ ИНТEРНИ РEВИЗOР У JAВНOМ СEКТOРУ". У том смислу, чланови секције 

упутили су текст иницијативе за решавање овог питања Министарству финансија. 

Поред тога, чланови ове секције учествовали су и у заједничком пројекту ЕЦИИА и 

ЕУРОСАИ под називом: "Public sector Audit Committees across the European jurisdictions". 

Издавање часописа УИРС 

У 2016. г. издата су четири броја информативно-теоретског часописа УИРС, (јануар, 

април, јули и октобар). Прва три броја изашла су под називом "Билтен" , а четврти број 

изашао је под називом "ИРмагазИН". Уредник часописа је Јованка Томановић. У овом 

часопису објављују се актуелни догађаји из рада УИРС, ИИА, ЕЦИИА и других института 

интерних ревизора из нашег окружења, као и ауторски чланци и преводи текстова из 

часописа INTERNAL AUDITOR, који издаје ИИА. Сви објављени текстови подлежу 

двострукој рецензији. ИРмагазИН је заведен у каталогу Народне библиотеке Србије као 

часопис у електронском облику под ISSN 2466-5177 (Оnline) бројем (Билтен: ISSN 2335-

0830), уз обавезу да буде доступaн на интернет адреси www.uirs.rs. 

Аутори текстова у часопису УИРС у 2016. г. били су: Вишња Комненић, 

унив.спец.инф., маг.инг.ел., Владан Драгутиновић, Ивана Њагојевић, ЦИА, мр. сци. Исмет 

Шемић дипл. ецц., Игор Видаковић, Јадранка Кораћ, ЦИА, Јелена Рунић, ЦИА, ЦРМА, Маја 

Милосављевић, ЦИА, Мирјана Пајић, др. Наташа Спахић, ОИР КОР, Небојша Јеремић, ОИР 

КОР, Олга Антић, ЦИА, ЦФЕ, Слободан Димитровски, ЦИА, ЦГАП, ЦЦСА, Сања Кекић, ОИР 

КОР, ЦРИСЦ, Сузана Маркагић, ЦИА, и Немања Ђајић. 

Рецензенти Билтена били су Иван Ђунисијевић, ОИР КОР, Ивана Њагојевиц, ЦИА, 

ЦФЕ,  Јелена Рунић, ЦИА, ЦРМА, Јадранка Кораћ, ЦИА, Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА, 

Јованка Томановић, ЦИА, Маја Михајловић, ЦИА, Марија Бановић, ЦИА, Марина Копчалић, 

ЦИА, Мира Вуковић, Секретар УИРС, Младен Кандић, ЦИА, Наташа Спахић, ОИР КОР, 

Сузана Маркагић, ЦИА. 

16. Учествовање у заједничким пројектима 

ЕУРОСАИ и ЕЦИИА припремају документ о облицима координације и сарадње 

између врховних ревизорских институција и интерних ревизора у јавном сектору под 

називом: „Одбор за ревизију у европском јавном сектору” („Public sector Audit 

Committees across the European jurisdictions“) у 2016. г. Испред УИРС, у овом пројекту 

учествовали су: др Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА, АЛФА БК Универзитет, Љубинко 

Станојевић, CAE, State Audit Institution (у том моменту), др Емил Живков, CAE, JP 
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"Transnafta" Pančevo (Public Enterprise), Милена Милојевић, Head of the Department of 

internal auditing of indirect budget beneficiaries, Internal Auditing of the City of Belgrade, 

Гордана Илић, CAE, Municipality of Ljubovija и Оливера Радовић, CAE, JP Elektromreža Srbije, 

Belgrade (Public Enterprise). 

17. Учешће чланова УИРС на конференцијама других 

института по позиву 

На позив других института, неколико наших чланова учествовала је у својству 

предавача или госта на њиховим конференцијама. 

На конференцији Централне и Источне Европе (ЦЕЕ) која је одржана у Будимпешти 

19. и 20. маја 2016. године организацији ИИА Мађарска под називом „Наредна генерација 

интерне ревизије – Решавање проблема“ предавач и представник ИИА Србије била је 

Јованка Томановић, ЦИА. Више информација о овом догађају доступно је у јулском броју 

часописа УИРС. 

Хрватски институт интерних ревизора (ХИИР) одржао је у Поречу, од 14. до 16. 4. 

2016.г. 8. међународној конференцији интерних ревизора, под називом „Нове 

компетенције – кључ успјеха“. Као предавачи и представници ИИА Србије, на овом скупу 

учествовале су Марија Бановић, ЦИА, Јелена Рунић, ЦИА, ЦРМА и Јадранка Кораћ, ЦИА. 

Више информација о овом догађају доступно је у јулском број часописа УИРС. 

Конференцији Удружења/Института интерних ревизора у Босни и Херцеговини 

одржана је у периоду од 19.-21.05.2016. године. Као предавачи и представници ИИА 

Србија на овој конференцији учествовали су Драган Пешић, ЦИА и Иван Ђунисијевић, 

ОИР КОР. Више информација о овом догађају доступно је у октобарском броју часописа 

УИРС. 

Конференција ИИА Аустрије под називом: "Послови ревизије - сан или стварност" ове 

године одржана је 22-23 Септембра у Кицбилу (Китзбüхел), једном од најпознатијих 

спортских центара смештеног у Тиролским Алпима у Аустрији. На конференцији је у 

својству госта присуствовала др Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА. Више информација о овом 

догађају доступно је у октобарском броју часописа УИРС. 

Институт интерних ревизора Македоније организовао је своју годишњу конференцију 

6.7. октобра 2016. г. под називом: "Ризици у нашем универзуму". На овом скупу било је 

преко 25 предавача из Македоније и међународног окружења. Као предавачи и 

представници ИИА Србија на овој конференцији учествовали су Јозефина Беке-Тривунац, 

ЦИА и Љубинко Станојевић, ОИР ЈС. 

18. Активност на друштвеним мрежама 

С обзиром да су друштвене мреже постале нови канал за комуникацију, које се не 

користе више само за међусобно повезивање људи, већ и размену искустава, мишљења и 

информација, УИРС је редовно ажурирао своју страницу на Facebook-у. Менаџер ове 

странице је Драган Пешић, ЦИА. Значај објављених догађаја прати се преко података о 

посећености објаљених страница. Најзапаженији догађај у том смислу била је 
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информација о предавачима са пете годишње конференције УИРС која је одржана у 

Вршцу, а која је остварила скоро 2000 посета. Иначе, на крају 2016. године страница 

УИРС имала је 255 лајкова, за 105 лајкова више него претходне године. 

У 2016. г. УИРС је отворио и своју страницу на ЛинкедИн-у: "ИИА Србија УИРС". 

Менаџер ове странице је Ненад Нововић, ЦИСА. 

19. Издавачка активност 

У 2016. г. изишло је из штампе треће издање публикације "Збирка смерница интерне 

ревизије: МОПП * Становишта * Модели". У овоj збирци објављене су све смернице из 

Међународног оквира професионалне праксе (МОПП) које је издао Институт интерних 

ревизора са Флориде, УСА (IIA), а које су до сада преведене на српски језик. Ту пре свега 

спадају Међународни стандарди за професионалну праксу интерне ревизије (Стандарди) 

који поред Дефиниције интерне ревизије и Етичког кодекса чине групу смерница чија је 

примена обавезна. Најзначајнији део смерница чине Практични савети и Становишта, чија 

се примена строго препоручује. Збирка се издаје у малим тиражима и по потреби се 

ажурира. 

УИРС је такође објавио превод другог броја часописа ИИА "Global Perspective and 

Insights", са тематским назовом из области нефинансијског извештавања "Више од 

бројева". Ова публикација у штампаном облику дистрибуирана је члановима на 

конференцији УИРС и на округлом столу посвећеном нефинансијском извештавању. 

Електкронски облик ове публикације доступан је сајту Удружења. 

Општа оцена 

Општа оцена о резултатима рада УИРС могла би се дати на основу неколико 

показатеља. То су: (1) повећање броја чланава УИРС на крају 2016. г. на 324 чланова са 

275 чланова, колико је било на крају 2015. г.; (2) Издавање четири броја часописа УИРС 

(ИРмагазИН – раније Билтен), чиме је значајно повећана не само информисаност чланова 

о раду и активностима у УИРС, већ је пружена и могућности члановима за континуирано 

професионално усавршавање кроз превођење професионалних смерница и стручних 

чланака из области ревизије, углавном из часописа Internal Auditor и објављивањем 

ауторских радова. (3) Одржавање округлог стола у сарадњи са Факултетом техничких 

наука у Новом Саду и секције за интерне ревизију у оквиру конференције ФИНИЗ 

Универзитета Сингидунум допринело је јачању сарадње УИРС са академском заједницом. 

(4) У области континуираног професионалог усавршавања УИРС је својим програмским 

активностима обезбедио 55 ЦПЕ за своје чланове. 

Поред наведених догађаја који су карактерисали 2016. г., настављен је развој 

сарадње са регулаторним организацијама у Србији и институтима интерних ревизора из 

земаља у окружењу. Наши чланови били су предавачи и гости на неколико скупова у ино 

институтима и на нашој конференцији учествовао је већи број предавача из иностранства. 

За успешно одвијање програмских активности било је веома важно и то што су се све 

оперативне активности и задаци обављали континуирано, квалитетно и професионално. 
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Највећи број чланова има непосредан контакт са Сектретаром Удружења Миром Вуковић 

и своју оцену о Удружења доноси на на основу тог контакта и на основу информација које 

су приказане на сајту Удружења. Поред тога, важно је указати и на позитиван резултат 

финансијског пословања УИРС који омогућује материјалну стабилност за одвијање 

оперативних и програмских активности Удружења. У овој години започета је израда новог 

вебсајта, што ће знатно олакшати не само комуникацију са члановима УИРС, већ ће 

повећати и ефикасност одвијања оперативних активности УИРС. 

Наведени резултати били су добра основа за сагледавања правца у коме треба да се 

одвијају будуће активности Удружења и будућих задатака уопште. У том смислу, 

неопходно је даље повећање броја активних чланова Удружења кроз развој програма 

професионалног усавршавања. Будуће активности треба усмеравати на пружање што 

бољих услуга члановима, које се заснивају на понуди и ресурсима IIA Глобал, као и на 

сопственим могућностима УИРС да креира услугу која ће имати вредност за чланове 

(преводи професионалних смерница и стручних текстова и организација квалитетних 

стручних скупова). 

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, његових потенцијала и посебно, његових чланова. 
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