
 

 

 

ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
(Да ли је активност интерне ревизије усклађена са Стандардима?) 
 

Организатор Удружење интерних ревизора Србије 
Датум-време 26. јун 2018. у 14. часова 
Место Београд, Хотел „PALACE“ , Топличин венац 23, сала на шестом спрату 
Улаз  СЛОБОДАН  за чланове УИРС – без котизације 
Пријава Обавезна за чланове УИРС- електронска пријава на сајту www.uirs.rs 
Контакт особа Мира Вуковић, е-маил: vukovic.mira@mts.rs ili kancelarija@uirs.rs  Тел: 065 205 34 52 
ЦПЕ поени 2 (два) I. Уводничари 

1. Јозефина Беке Тривунац, ЦИА, Председник Комисије за квалитет АЛФА БК Универзитета, 
Зашто је усклађеност важна?  

2. Бојана Радованоћ, ОИР-ЈС, External Quality Assessor IIA, ЈП Југоимпорт СДПР, Руководилац 
интерне ревизије  
Стандард 1300, методологија за израду самооцене (и у којим сегментима се она 
разликује од пуне екстерне оцене). 

3. Јелена Бабовић, ЦИА, Теленор банка а.д., Руководилац интерне ревизије  
Важност ефикасног процеса праћења имплементације препорука интерне ревизије.
  

ОКРУГЛИ СТО 
Оцена квалитета интерне ревизије Београд, 26. јун 2018. Хотел „Palace“ У 14.часова 

ЗА ЧЛАНОВЕ УИРС 2 ЦПЕ 



  

II. Садржај тема: 
 Увод: Зашто је усклађеност важна (према недавно издатом истоименом Становишту ИИА) 
 Програм осигурања и унапређења квалитета (ПОУК) 
 Методологија самооцене са екстерном потврдом 
 Спољна оцена 
 Добра пракса оцене интерне ревизије из региона 
 Процес праћења и извршења (мониторинг) препорука (follow up), фреквенција извршења, 

одговорност руководства и одговорност интерне ревизије 
 Извештавање о резултатима 
 Учинак праћења на будуће планове 

 III. Теме за дискусију 
Позивамо Вас на активно учешће и да на основу Вашег искуства припремите дискусију на неке 
од следећих тема:  
1. Како видите/вршите континуиран надзор над обављеним активностима интерне ревизије? 
2. Које области интерне ревизије сте идентификовали као оне које треба унапредити? 
3. Да ли руководилац интерне ревизије сматра да је интерна ревизија генерално усаглашена 

са Смерницама МОПП? 
4. Како одбор директора, више руководство и остале интересне стране виде допринос интерне 

ревизије процесима корпоративног управљања и управљања ризицима? 
5. Колико често руководилац интерне ревизије ревидира повељу интерне ревизије? 
6. Како пратите усаглашеност са захтевом дужне професионалне пажње (Стандард 1220)? 
7. Колико често се врше такозване „follow-up“ ревизије и да ли су оне једини начин праћења 

извршења препорука? 
8. На који начин су неизвршене препоруке укључене у (на ризику засновано) годишње/ 

периодично планирање ангажмана? 
9. На који начин  презентујете „feedback“ ревидираних организационих делова након извшених 

ревизија и којим телима у организацији? Да ли је и он део процеса интерне процене 
квалитета рада Интерне ревизије? 

10. У којој мери сарађујете са екстерним пружаоцима услуга уверавања (статутарни ревизор)? 
Да ли имате обавезу да пратите извршење препорука екстерног ревизора и регулатора, или 
је ово обавеза организационих делова који су били предмет контроле/екстерне ревизије? 

11. Да ли у својим извештајима наводите усклађеност свог рада са Стандардима? (Да ли некада 
образлажете одбору или другим лицима да нисте усклађени са Стандардима?) 

12. Показатељи ефикасности рада интерне ревизије. Колико их користите и који су то 
показатељи? 

13. Да ли, по вама, усклађеност са Стандардима повећава или умањује ефикасност интерне 
ревизије? 

 
КРАЈЊИ РОК ЗА ПРИЈАВУ ЈЕ 25. СЕПТЕМБАР 2018. 

www.uirs.rs 

Потврде о учешћу на скупу биће послате учесницима електронским путем ( 2 ЦПЕ ). 


