
 

СЕДМА КОНФЕРЕНЦИЈА  
ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ 

 
 

Хотел „METROPOL PALACE“ 
Србија, Београд 
24-25 мај 2018. 

„Садашњи проблеми-будуће шансе: 
анализирајте, разумите, унапредите“ 
 



 

 
Поштоване колегинице и колеге, 
 
Позивамо Вас на Седму конференцију интерних ревизора Србије, која ће се одржати 24. и 
25. маја 2018. године у Београду у пријатном амбијенту хотела „Metropol Palace“. 
 

Учесници конференције имаће могућност да стекну сазнања о разноврсним и 
актуелним питањима из области интерне ревизије и са њом повезаним темама. 

  
Конференција је намењена интерним ревизорима из приватног и јавног сектора, 

ИТ ревизорима, стручњацима из области финансијског управљања и контроле, 
стручњацима за корпоративно управљање, интерне контроле и управљање ризицима, 
рачуновођама и екстерним ревизорима као и свима осталима који желе да прошире своја 
знања из области које ће Конференција обухватити – било да долазе из привреде, јавног 
сектора или финансијских институција. 

 
Предавачи на Конференцији биће истакнути стручњаци и професионалци из 

Србије и региона и других европских земаља са којима традиционално сарађујемо. 
  
Надамо се да ће учешће на конференцији бити најбоља прилика да се сретнете са 

колегама, размените професионална искуства и изградите контакте који ће вам бити 
драгоцени у свакодневном раду. Стога немојте пропустити прилику да будете учесник 
овог дводневног догађаја. 

 
Теме и предаваче као и детаљну агенду објављиваћемо постепено у наредном 

периоду. Зато пратите наш сајт  www.uirs.rs  
 
Са поштовањем, 
Др Јозефина Беке Тривунац, ЦИА 
Председник УИРС 
 

СПОНЗОРИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uirs.rs/


 

 
КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ 

 
Котизација подразумева учешће на конференцији, освежње за време пауза, ручак, 
свечану вечеру и/или догађај заједничког дружења. 
 

1.За учеснике из Србије             

  
      

  

1.1. Чланови УИРС 

      26,000.00 динара за пријаве и уплате до 30.04.2018. 

  28,000.00 динара за пријаве и уплате после 30.04.2018. 

1.2. Остали 

 
 

    28,000.00 динара за приаве и уплате до 30.04.2018. 

  30,000.00 динара за пријаве и уплате после 30.04.2017. 

1.3. Посебан попуст /за чланове и 
остале/      

За чланове УИРС 23,000.00 динара за пријаве и уплате до 15.02.2018. 

Остали 25,000.00 динара за пријаве и уплате до 15.02.2018. 

 

2. За учеснике из иностранства             

  
      

  

2.1.Чланови ИИА 230.00 EUR за пријаве и уплате до 30.04.2018 

  260.00 EUR за пријаве и уплате после 30.04.2018 

2.2. Остали 260.00 EUR за пријаве и уплате до 30.04.2018 

  280.00 EUR за пријаве и уплате после 30.04.2018 

 
Инструкције за уплате из иностранства/Instructions for Customer Transfer in EUR 
 

56. Intermediary:

BCITITMM

INTESA SANPAOLO SPA

MILANO, ITALY

57. Account with institution:

SWIFT: DBDBRSBG

BANCA INTESA AD, BEOGRAD

MILENTIJA POPOVIĆA 7B

BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA  
 
 
 
 
 
 
 

59. Beneficiary:

71. Details of charges:

OUR

IBAN /RS35160005080002880625

UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA SRBIJE, BEOGRAD

70. Remmitance information:

CAPITAL SHARE FOR COMPANY



 

 

 
ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ 

Пријаве се попуњавају електронски на сајту www.uirs.rs Пријава се налази на дну 
стране где је објављена информација о конференцији. 

Молимо вас да приликом попуњавања пријаве у пољу напомена наведете ваш ИД број 
који се води код Глобал ИИА, као и то да ли ћете присуствовати свечаној вечери. 

Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља путем имејла. По уплати УИРС 
поштом доставља оригинал рачун. 

Крајњи рок за уплату котизације је 19.05.2018. 
 

 
 

ОТКАЗ И ПОВРАЋАЈ КОТИЗАЦИЈЕ 

Повраћај уплаћене котизације могуће је одобрити по оправданом писменом захтеву 
послатом на е-маил адресу vukovic.mira@mts.rs најкасније до 10.05.2018. 
 

Додатне информације могу се добити на адреси vukovic.mira@mts.rs или на телефон  
+381 65 205 34 52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Коначна агенда биће објављена на сајту УИРС и достављена чланству и 
пријављеним учесницима електронским путем.   
 
Симултани превод /енглески-српски/ биће обезбеђен. 
 
Учесници Конференције, носиоци ЦИА сертификата, као и носиоци локалних 
сертификата, остварују право на 12 бодова  континуиране професионалне 
едукације /ЦПЕ/. 
 
Потврда о учешћу на Конференцији и оствареним бодовима биће послата свим 
учесницима електронским путем. 

http://www.uirs.rs/
mailto:vukovic.mira@mts.rs
mailto:vukovic.mira@mts.rs


 

 
СМЕШТАЈ ЗА УЧЕСНИКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

 

Хотел „METROPOL PALACE“ ***** 
11000 Београд, Булевар Краља Александра 69 
Тел: 381 (11) 33 33 100 
http://www.metropolpalace.com/sr 
 
 
 
 
 
 
Цена смештаја:  

Тип собе Једнокреветна соба  у ЕУР Двокреветна соба у ЕУР 

Супериор соба 115 135 

 

• Наведене цене су дате по смештајној јединици, по ноћи и укључују доручак, порез, 
коришћење базена, фитнес и спа центра и употреба WE-FI брзог интернета у 
хотелским просторијама. 

• Хотел ће издавати собе по наведеним ценама до 30.04.2018. 

• У цену није укључена боравишна такса, која износи око 1.30 ЕУР или 155,00 
динара. 

Хотел има паркинг који се посебно наплаћује. 
 
Учесници могу обезбедити смештај и у другим хотелима у Београду, а који су у близини 
места одржавања конференције: Препоручујемо: 
 

• Гарни Хотел „Helvetia“, Београд Ресавска 11, смештај, 50-

70 ЕУР, Email: info@hotelhelvetia.info  

Тел: +381 11 33 48 993 

 
 
 

• Хотел Парк, Београд Његошева 2а, смештај, око 65 
ЕУР. 
www.hotelparkbeograd.rs  
 

 
 

Удружење интерних ревизора Србије 
Кичевска 15, 11111 Београд, Србија 
ПИБ: 105666969, Матични број: 17735390 
Текући рачун: 160-306456-74 
Председник: Јозефина Беке Тривунац (+381 63 287 095) 
Секретар: Мира Вуковић (+381 65 205 34 52) 

http://www.metropolpalace.com/sr
mailto:info@hotelhelvetia.info
http://www.hotelparkbeograd.rs/

