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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 (ИИА Глобал) и члан је 

Европске конфедерације института интерних ревизора (ЕЦИИА). Основано је 2008. г. са 

циљем промоције и унапређења професије интерне ревизије у Србији. УИРС је уписан у 

Регистар удружења код Агенције за привредне регистре 28.06.2010. г. под бројем БУ 

6457/2010. 

2. Организациона структура 

Организациона структура Удружења успостављена је у складу са Статутом донетим 

28.05.2010. г. Актуелни органи изабрани су на Деветој Скуштини УИРС са мандатом до 

октобра 2016. г. 

3. Нови Оквирни уговор са Глобалним Институтом интерних 

ревизора ИИА 

У новембру 2014. г. УИРС је са ИИА потписао нови Оквирни уговор (MASTER 
RELATIONSHIP AGREEMENT - МRА), са четири Адендума: 
 

1. ADDENDUM A CERTIFICATION PROMOTION AGREEMENT – Обавеза УИРС да 
промовише звања и програм за стицање звања које даје ИИА. 

2. ADDENDUM D PUBLISHED WORKS AGREEMENT – обавеза УИРС да уз преводе 
смерница и другог материјала ставља назнаку о ауторским правима (Copyright 
Notice) 

3. ADDENDUM E REPRINT AND TRANSLATE IA MAGAZINE AGREEMENT – Право УИРС да 
преводи по два чланка из магазина Internal Auditor. 

4. ADDENDUM EE VOLUME Ia MAGAZINE SUBSCRIPTION AGREEMENT – уговор о групној 
претплати на часопис Internal Auditor. 

4. Усклађеност активности УИРС са Статутом и стратешким 

циљевима развоја током 2014. 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 2014. г. 

Током извештајног периода кључне активности УИРС биле су усмерене: 

1. На јачање положаја и значаја УИРС у домаћој средини и на успостављање сарадње 

са институтима (удружењима) интерних ревизора у регион, 

2. На успостављање програма 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; 
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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. 

5. Активности органа УИРС у 2014. години 

У току 2014. године одржана је једна редовна седница Скупштине Удружења, на којој 

је усвојен извештај о раду и финансијски извештај УИРС за 2013. годину.  

Током извештајног периода Председништво УИРС одржало је пет седница на које су, 

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

за номиновање, председници Комисије за стандарде и Комисије за ЦПЕ, 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. 

Надзорни одбор одржао је једну седницу на којој су разматрани финансијски 

извештаји за 2013. г. 

Током 2014. г. Одбор за номиновања и Етички одбор нису одржали ни једну седницу. 

6. Чланство и чланарина 

На дан 31.12.2014 године Удружење има 247 чланова, што је, у односу на 234 члана 

евидентираних на дан 31.12.2013., године повећање од 6%. Током извештајног периода 

40 чланова брисано је са евиденције, док су у истом периоду евидентирана 53 нова 

члана. Флуктуација чланства током 2014. г. одражава динамику развоја саме професије и 

промене професионалног ангажовања чланова на пословима интерне ревизије.  

Висина чланарине за 2014. г. није мењана. Наплата чланарине за извештајни период 

реализовала се кроз појачану кампању и благовремено обавештавање и позив члановима 

да изврше уплату чланарине на почетку периода.  

Уредно измиривање обавезе по основу годишње чланарине, као и благовремено 

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

обавезу преношења значајног износа чланарине у корист међународних организација ИИА 

Глобал и ЕЦИИА и чињеницу да се (посебно за ИИА Глобал) обрачун и пренос средстава 

врши на основу просечног месечног стања броја чланова у току једне године. Рок за 

уплату годишње чланарине остаје 28. фебруар текуће године за исту годину. 

Од 247 чланова, 83 члана стекло је неко од професионалних звања. Од тога броја, 56 

чланова има само једно професионално звање, а 27 чланова има по два професионална 

звања, од којих два члана имају чак по три професионална звања. Један члан са три 

звања (ЦИА, ЦРМА и ревизор) на месту је руководиоца интерне ревизије у једној банци, а 

други члан са три звања (ЦИА, овлашћени ревизор и овлашћени рачуновођа), који је 

уједно и магистар економије, ради на месту директора једног ревизорског друштва. 

Најзаступљеније звање је ЦИА, које има 33 члана. 
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Табела 1: Структура чланова УИРС на дан 31.12.2014. г. 

Врста организације Број % 

Банке 114 46 

НБС 21 9 

Осигурања 11 4 

ДФО 8 3 

Власти 6 2 

Јавни сектор 10 4 

Универзитети 9 4 

Привреда 52 21 

Ревизори и консултанти 16 6% 

 247 100% 

Стручна спрема Број % 

ВСС економске струке 191 77 

ВСС неекономске струке 20 8 

Мастер 15 6 

Магистар 11 4 

Доктор наука 9 4 

Студент 1 - 

 247 100% 
 

Град Број % 

Алексинац 1  

Амстердам 1  

Апатин 1  

Београд 190 77 

Чачак 2  

Горњи Милановац 1  

Крагујевац 2  

Краљево 1  

Љубовија 1  

Ниш 3 1 

Нови Сад 31 13 

Панчево 3 1 

Пирот 1  

Смедерево 2  

Ваљево 2  

Вршац 5 2 

 247 100 
 

 

Табела 2: Број чланова са једним и два професионална звања на дан 

31.12.2014. г. 
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CIA 33 13 6 2 1 1 2 6  1 1 

CRMA 7 6         1 

CISA 3 2  1        

FCCA 1 1          

CFE 1 1          

Овлашћени 

ревизор 7 2     4   1  

Овлашћени 
интерни 

ревизор КОР 25 6      18  1  

Овлашћени 

интерни 
ревизор у 

јавном 
сектору 3        3   

Овлашћени 
рачуновођа 16 1     1 1  13  

Ревизор 6 1 1        4 

Броја чланова  

са звањем 102 33 7 3 1 1 7 25 3 16 6 



 

УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ  Мај 2015. 

4 

 

7. 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) 

Рачуноводствено обухватање пословних промена и израда финансијских извештаја. (7) 

Ажурирање информација о догађајима у оквиру УИРС на веб сајту; (8) Ажурирање 

обавештења о 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. 

Програмске активности УИРС 

8. Трећа Конференција интерних ревизора Србије 

Трећа годишња конференција интерних ревизора Србије одржана је 20. и 21. марта 

2014. године, у Београду, у хотелу „Falkensteiner“. Овом догађају је присуствовало 165 

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, Македоније, Хрватске, Словеније и Црне Горе, 

Аустрије, Мађарске и Јерменије. Конференцији су присуствовали представници Коморе 

овлашћених ревизора Србије. Као спонзори, конференцију су помогле ревизорске куће 

Deloitte и Ernst & Young. Приходи остварени од конференције у потпуности су покрили 

расходе конференције са незнатним 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. 

9. Сусрети интерних ревизора у Новом Саду 

Удружење интерних ревизора Србије у сарадњи са Привредном комором Војводине 

организовало је 20. новембра 2014. године стручни скуп под називом "Сусрети интерних 

ревизора у Новом Саду". Поред интерних ревизора, на овом скупу присуствовали су и 

директори предузећа и чланови управе, посебно надзорног и ревизорског одбора, који су 
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одговорни за ефективно одвијање функције ревизије у својим организацијама, као и 

чланови регулаторних органа. 

Основна тематика скупа била је усмерена на корпоративно управљање и улогу 

интерне ревизије у јавном и приватном сектору, као и примену стандарда интерне 

ревизије у јавном сектору. 

Предавачи на овом скупу били су чланови Удружења интерних ревизора Србије, 

искусни стручњаци, професионалци из области интерне ревизије и професори 

универзитета, од којих један број  ради у неким од највећих предузећа и банака у Србији. 

Међу предавачима били су и предавачи из Министарства финансија и Народне банке 

Србије и професори са Новосадског универзитета. 

На скупу је било присутно 100 учесника (од чега 40 из УИРС и 50 из Привредне 

коморе Нови Сад и десет предавача). 

Приходи остварени од Ревизорским сусретима у потпуности су покрили расходе  

њихове организације са позитивним финансијским резултатом, што је и био зацртани циљ 

приликом припреме овог скупа. 

Овај скуп је веома добро пропраћен од стране две ТВ станице. 

10. Рад комисија и секција 

Током 2014. године основане су: Комисија за ЦПЕ чији је председник до октобра 

месеца била Марина Копчалић, ЦИА, а од октобра месеца председник ове секције је 

Јованка Томановић, ЦИА, Секција за превођење чији је председник Марија Бановић, ЦИА 

и Секција за осигурање чији је председник Сања Денчић, ОИР. Комисија за стандарде чији 

је председник Олга Антић, ЦИА,  основана је у 2013. г. Ове комисије и секције покренуле 

су велики број чланова УИРС на добровољан рад, што је имало значајан утицај на јачање 

угледа УИРС. Резултати рада ових комисија и секција видљиви су у Билтену УИРС, на 

интернет страници УИРС, као и на интернет страницама глобалног IIA. У 2015. г. основане 

су још две секције, Секција за банкарство, чији је председник Даница Леко и Секција за 

ризике, чији је председник Мирјана Богићевић, ЦИА, ЦРМА. 

Комисија за стандарде припремила је превод два практична савета, Практични 

савет 2120-3: Покривеност ризика од стране интерне ревизије ради достизања 

стратешких циљева и Практични савет 2320-4: Непрекидно уверавање. Почетком 2014. 

године Комисија за стандарде сачинила је Преглед садржаја Међународног оквира 

професионалне праксе интерне ревизије, који садржи и податке о томе које су смернице 

из тог оквира преведене, односно које смернице за сада нису преведене. Комисија за 

стандарде активно је учествовала у јавној расправи о изменама Међународног оквира 

професионалне праксе интерне ревизије, а резултати те активности приказани су и на 

интернет страници Глобалног ИИА. Све преведене смернице доступне су на сајту УИРС, а 

у марту 2015. г. објављена је и збирка свих преведених смерница у штампаном облику. 

Комисија за стандарде дала је предлог да се све преведене смернице и методолошки 

материјали обједине у једној књизи и издају као Збирка смерница. 

Након усвајања правилника о признавању ЦПЕ поена члановима УИРС са звањем ЦИА 

(Certified Internal Auditor), стекли су се сви услови за рад Комисије за ЦПЕ , која је 
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започела са издавањем потврда о стеченим поенима за континуирано професионално 

усавршавање. Захтеве за признавање ЦПЕ поднело је 10 чланова, а укупан број поднетих 

захтева износи 15. Комисија је у току године издала 14 потврда о стеченим поенима за 

континуирано професионално усавршавање. Активности по основу којих су остварени 

поени за континуирано професионално усавршавање претежно се односе на превођење 

стручних текстова и материјала за потребе Удружења, активног учешћа у раду органа 

Удружења као и по основу предавања на сусретима интерних ревизора у Новом Саду. 

Записници са седница Комисије за ЦПЕ као и Годишњи извештај о раду Комисије за ЦПЕ 

доступни су на сајту УИРС. 

УИРС улаже напоре да најбољу праксу професије учини доступном својим члановима. 

У оквиру свог рада, УИРС путем своје Секције за превођење преузима стручне текстове 

и разна истраживања која преводи и објављује. Секција за превођење има задатак да 

посао превођења стручних текстова уреди на такав начин да резултат буде квалитетан 

стручан превод. Ово је могуће због тога што УИРС има велики број чланова који добро 

владају знањем енглеског језика, посебно знањем стручних термина, које су стекли 

бавећи се струком интерне ревизије и сродним областима, а које често недостаје 

професионалним преводиоцима. Секција броји 11 чланова. У рад ове секције укључили су 

се и студенти и колеге са скромнијим искуством у превођењу стручних текстова, али који 

су изразили добру вољу да се укључе и стекну додатно истуство, што је у Секцији за 

превођење и УИРС-у прихваћено са великим поштовањем. 

Сем превођења, чланови Секције за превођење укључују се и у критичко читање 

(рецензију), као и редиговање и корекције обављених превода. Сваки преведени текст 

прође кроз РУКЕ најмање два рецензента. Циљ је да се обезбеди што квалитетнији 

превод, у духу српског језика и са минимумом грешака. Сви преводи објављују се у 

Билтену УИРС или на сајту УИРС. 

Секција за осигурање била је посебно ангажована на пружању додатних 

информација за УИРС као и за давање појашњења дела уговора МРА (Master Relationship 

Agreement), а који се односи на препоруку Глобалног ИИА у вези уговарања осигурања од 

комерцијалне опште одговорности и осигурања од одговорности директора и чланова 

управе. Секција је креирала и доставила Удружењу Документ у којем је изнела мишљење 

у вези са поменутим делом МРА уговора и у којем је дала одговоре на конкретна питања 

која су Секцији постављена (више детаља о овом документу видети у Билтену број 

2/2014.). 

11. Издавање Билтена УИРС 

У 2014. г. издата су два броја Билтена – информативно-теоретског часописа УИРС., 

јулски и октобарски број. У изради јулског броја учествовало је 9 аутора , а у изради 

октобарског броја 14 аутора. Билтен је заведен у каталог Народне библиотеке Србије као 

часопис у електронском облику под бројем ISSN 2335-0830, уз обавезу да буде доступaн 

на интернет адреси www.uirs.rs. 
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12. Учешће УИРС у истраживањима 

У истраживањима које организују ИИА и ЕЦИИА, УИРС учествује на неколико начина. 

Ова истраживања преводе се на српски језик, чланови се позивају да учествују у тим 

истраживањима, припремају се презентације о резултаима извршених истраживања у 

делу који се односи на домаће окружење, објављују се глобални и локални резултати 

истраживања у Билтену УИРС, на интернет страници УИРС и као презентације на 

стручним скуповима. У 2014. г. обављена су следећа истраживања: 

 IIA истраживање: "Пулс професије", које је вршено у јануару 2014. г. 

 ЕЦИИА (Европске конфедерације института за интерну ревизију) и ЕУРОСАИ 

(Европском организацијом врховних ревизорских институција) организовали су 

истраживање за потребе студије о професији Интерне ревизије у јавним 

ентитетима на нивоу Европе у фебруару 2014. г. 

 ИИА истраживање за потребе ревизије програма за стицање звање интерног 

ревизора у јавном сектору и државној управи, током априла и маја 2014. г. 

 Припреме за пројекат ЦБОК 2015.  

13. 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 шестој међународној конференцији Хрватског института интерних ревизора 

(ХИИР), у априлу 2014. г., учествовале су Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА, Мирјана 

Богићевић, ЦИА, ЦРМА и Оливера Радовић. На конференцији Удружења/Института 

интерних ревизора у Босни и Херцеговини, такође у априлу 2014. г., је учествовао је 

Љубинко Станојевић. На ЕЦИИА догађају и ЦЕЕ Конференцији у Будимпешти, која је 

одржана у септембру 2014. г., учествовала је Олга Антић, ЦИА. На 33. годишњој 

конференцији Института интерних ревизора Аустрије, и семтембру 2014. г., учествовала је 

Ирена Остојић, ЦИА. На трећој међународној конференциј Института интерних ревизора 

Црне Горе (ИИРЦГ) која је одржана у Подгорици, у септембру 2014. г., учествовале су 

Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА и Даница Леко. У октобру месецу 2014. г. одржан је 

конгрес Института интерних ревизора Турске, на коме је, као гост, учествовала и 

Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА. 

Што се тиче учешћа у корпоративним органима ИИА и ЕЦИИА, наше Удружење било је 

заступљено на два важна скупа. На једанаестом састанку Глобалног већа ИИА, на коме је 

учествовало 143 делегата из 81 земље и три регионалне организације (АФИИА, ЕЦИИА, 

анд УФАИ), који се одржао у Дубаију, У.А.Е., марту 2014. г. ове г, као органу 

корпоративног управљања ИИА (глобална скупштина ИИА) и на Скупштини ЕЦИИА која је 

одржана у септембру месецу 2014. г. у Будимпешти. На оба скупа учествовала је Јозефина 

Беке-Тривунац, ЦИА, Председник УИРС. 
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14. Подршка студентима 

У складу са политиком Удружења интерних ревизора Србије да подржава и развија 

интересовање студената за професију интерне ревизије, чланови УИРС др Јозефина Беке-

Тривунац и Љубинко Станојевић одржали су предавања на студентској конференцији која 

је одржана у оквиру АИЕСЕЦ-овог пројекта "Инвест", у периоду од 12.04.2014 г. до 

14.04.2014. г. у простору Градске општине Чукарица. 

Институт интерних ревизора припремио је разноврсни промотивни материјал, у виду 

летака, брошура, постера, презентација и слично, за пружање информација о професији 

интерне ревизије за студенте који се спремају да постану следећа генерација интерних 

ревизора. Део овог материјала, летак, постер и брошуру, превела је на српски језик члан-

студент Слађана Недељковић, студент АЛФА Универзитета у Београду. Неколико 

студената такође је били позвани да волонтирају на трећој годишњој конференцији 

интерних ревизора, што им је пружило могућност да стекну увид у лепши део ове 

професије. 

15. Сарадња са регулаторним органима 

УИРС континуирано сарађује са Комором овлашћених ревизора и Министарством 

финансија у областима које су усмерена на унапређење положаја професије интерне 

ревизије и самих интерних ревизора. На годишњој конференцији УИРС 2014. г. 

учествовали су представници Министарства финансија и Државне ревизорске 

институције. Представник Министарства финансија учествовао је и на Ревизорским 

сусретима у Новом Саду. 

16. Остале програмске активности 

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 отворио своју страницу на Facebook-у . Администратор ове 

странице је Драган Пешић, ЦИА. 

У оквиру припремних активности за организовање континуираног професионалног 

усавршавања, на XXXIII (6) седници Председништва УИРС, одржане дана 16.09.2014. г. 

усвојени су "Критеријуми за организовање стручних скупова за професионално 

усавршавање у оквиру УИРС". Такође је формирана радна група интерних ревизора који 

су компетентни за осмишљавање и одржавање овог програма. 

Ради испуњења уговорних обавеза са ИИА по Адендуму А, за послове периодичног 

обавештавања чланова о програмима за стручна звања ИИА, подсећање чланства на 

обавезу стицања и пријављивања ЦПЕ и сл. именован је Иван Ђунисијевић. 

17. Догађаји након завршетка пословне године започети у 

2014. г. 

Кључне активности које су започете у 2014. г. , а реализоване у 2015. г. су: (1) 

издавање публикације "Збирка смерница интерне ревизије: МОПП*становишта*модели" у 
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марту 2015. г.; (2) одржавање Четврте конференције интерних ревизора Србије у мају 

2015. г. 
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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 2014. г. на 247 чланова са 

234 члана, колико је било на крају 2013. г.; (2) оснивање Комисије за ЦПЕ, Секције за 

превођење и Секције за осигурање, што је омогучило знатно повећање броја активних 

чланова; (3) Издавње два броја Билтена УИРС, чиме је значајно повећана не само 

информисаност чланова о раду и активностима у УИРС, већ је пружена и могућности 

професионалног усавршавања кроз објављивање превода стручних чланака из области 

ревизије, углавном из часописа Internal Auditor. (4) Одржавање "Ревизорских сусрета" у 

Новом Саду покренуло је нови вид професионалних скупова чланова УИРС. "Ревизорски 

сусрети" замишљени су као једнодневан стручни скуп типа конференције, који се одржава 

у сарадњи са локалним организацијама у месту догађања; (5) Медијска промоција УИРС 

на две ТВ станице; 

Поред наведених догађаја који су карактерисали 2014. 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. 

Такође је развијана сарадња са студентима, као потенцијалним учесницима у професији 

интерне ревизије. Представници нашег Удружења такође су учествовали на Глобалном 

савету ИИА и на Скупштини ЕЦИИА. 

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

оперативне активности и задаци обављали континуирано, квалитетно и професионално. 

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. 

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.  

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 и његових потенцијала.  

 ПРЕДСЕДНИК 
 УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ 
  
Београд 29.05.2015. Др Јозефина Беке Тривунац, ЦИА 
 


