
 ХИТНО ОБЈАВИТИ 
      IIA побољшава структуру свог корпоративног управљања 

Чланство одобрава ефективније и ефикасније органе управљања 
   Лејк Мери, Флорида, САД (7. јун 2018. г.) — Институт интерних ревизора (IIA) објавио је данас да је његово глобално чланство одобрило промене у структури корпоративног управљања организацијом, смањујући број директора у Глобалном одбору са 38 на 17 и успостављајући Надзорни одбор од шест чланова.    “Са огромном подршком више од 190.000 чланова из целог света, креирамо ефикасне и меродавне органе управљања који ће бити у могућности да брзо реагују на нове трендове у професији интерне ревизије на глобалном нивоу", рекао је Председник Глобалног одбора ИИА Наихиро Моури, CIA.  Први директор Глобалног одбора који ће бити изабран по новој организационој структури преузеће дужност у јулу 2019. г.  Поред рационалнијег Одбора, чланство је одобрило формирање Глобалне скупштине, која замењује досадашњи Глобални савет.  Глобална скупштина, коју ће чинити представници свих међународних афилијација, биће форум за афилијације које ће тим путем моћи да изнесу своје ставове Глобалном одбору ИИА, а које се односе на стратешко усмереавање професије,  кључне иницијативе ИИА, приорите и активности.  Извршни одбор се укида као примарни орган управљања/доношења одлука. Уместо тога, нови Надзорни одбор имаће улогу саветника главног извршног директора (CEO), пружајући савете о наступајућим питањима и иницијативама, биће задужен за надгледање чињеница повезаних са накнадама особљу, укључујући преглед успешности рада главног извршног директора и друге дужности које му може доделити Глобални одбор ИИА.  “Чланови су добро прихватили предлог промена у глобалној структури корпоративног управљања ИИА када су у 2017. г. позвани да погледају достављене предлоге и на њих дају своје примедбе", рекао је Председни ИИА Ричард Чемберс, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA. “Веома повољан резултат гласања током Годишњег радног састанка који је одржан почетком овог месеца у Дубаију, УАЕ, додатно је показао да преовлађујући део чланства подржава 



промене, које имају за циљ да обезбеде максимум вредности члановима, уз истовремено одличан, али и опрезан, надзор над активностима ИИА.”  Глобални одбор, који је главни орган ИИА, чиниће:  • 4 службеника: председник, виши потпредседник, непосредни претходни председик, потпредседник и финансијски директор • 4 директора из Северне Америке • 5 директора из афилијација ван Северне Америке • 2 директора из дела чланова који су непосредно учлањени у ИИА Глобал (at-large) • 1 директор који је по свом положају Председник Ревизорског одбора • 1 директор који је по свом положају Главни извршни директора ИИА  Такође је вредно запажања:  • Глобални одбор ће увек сачињавати не мање од шест чланова ван Северне Америке и шест чланова из Северне Америке. • 75 процената Одбора, или најмање 12 директора, изузимајући Главног извршног директора (CEO), морају бити Сертификовани интерни ревизора (CIA). Сви службеници морају бити CIA. • Најмање пет директора ван Северне Америке биће бирани из 10 највећих афилијациј.  За више информација о управљачкој структуру ИИА, посетите global.theiia.org.  Контакт:  John Babinchak  Director, Strategic Communications – IIA Headquarters  +1-407-937-1240/+1-407-425-5560  John.Babinchak@TheIIA.org   О Институту интерних ревизора Институт интерних ревизора (IIA) сматра се најпознатијим заступником, носиоцем образовања 
и пружаоцем стандарда, смерница и сертификата. Основан је 1941. г. Данас има преко 
190.000 чланова у преко 170 земаља и територија. Седиште ИИА Глобал је у Lake Mary, Fla. 
USA. За више информације посетите global.theiia.org. 
 
 
 

 


