
 
 
У складу са чланом 18 Статута УИРС, на својој седници од 14.05.2018. године Председништво 

доноси  

Одлуку  
о поступку пријаве неправилности, 

незаконитoсти и превара у коришћењу 
средстава УИРС 

У циљу стварања услова да сви чланови УИРС могу доставити сазнања и сумње о 

неправилностима и незаконитостима у поступању и коришћењу средстава УИРС, што за последицу 

може да има или има наношење штете УИРС, пријаве достављају Надзорном одбору УИРС, путем 

редовне поште или електронским путем. 

У пријави је потребно навести што прецизније и детаљније информације и, уколико је могуће, 

доставити пратећу документацију. Можете нас контактирати анонимно. Идентитет лица које 

изврши пријаву чува се у тајности. У наставку су адресе на које се могу извршити пријаве о 

сазнањима и сумњама, као и евентуалним доказима који на то указују. Сазнања, сумње и докази 

могу се пријавити: на електронску адресу prijavanepravilnosti@uirs.rs или поштом на адресу 

Удружење интерних ревизора Србије Кнеза Милоша 7а 11000 Београд, са назнаком "ЗА 

НАДЗОРНИ ОДБОР И ПРЕДСЕДНИШТВО" или на оба начина. 

Надзорни одбор ће разматрати сваку пристиглу пријаву. Разматрање пристиглих пријава обухвата 

и сазивање проширених седница на које се позивају сви чланови Председништва, Надзорног 

одбора и Етичког одбора, а које сазива и којима председава Председник Надзорног одбора или 

други члан Надзорног одбора у случају да Председник није доступан. Записници са ових састанака 

објављују се на интернет страници УИРС. 

Неправилност значи свако кршење неке одредбе важећих правила и уговора које је последица 

поступка или пропуста пословног субјекта, а које као последицу има или би могло да има, то да је 

буџет УИРС задужен неоправданом трошковном ставком. 

Превара значи свака намерна радња или пропуст који се односи на: употребу или представљање 

лажних, нетачних или непотпуних тврдњи или докумената, што као последицу има противправно 

присвајање или задржавање новчаних средстава из буџета УИРС, необелодањивање информације 

супротно одређеној обавези које има исте последице или противправно коришћење таквих 

новчаних средстава за потребе различите од оних за које су првобитно одобрена. 

Београд, 14.05.2018. г.  Председник Удружења интерних 
ревизора Србије 

   
др Јозефина Беке-Тривунац 

 


