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Конференција ИИА Аустрија 

37. годишња конференција ИИА Аустрије одржава се ове године 13. и14. септембра 2018. 

г. у Салцбургу, Аустрија, под називом "Дигитализација и њен утицај на интерну ревизију". 

Кључне теме су из области блокчеин технологија, крипто валута, вештачке интелигенције 

и слично. Као гости из УИРС, на овој конференцији учествују Јелена Рунић, ЦИА, ЦРМА, 

потпредседник УИРС и Марија Бановић, ЦИА, председник Надзорног одбора УИРС. 

ИИА БИХ – Радионица екстерне оцене квалитета интерне ревизије 

Удружење интерних ревизора БиХ, признато од стране ИИА Глобал као ИИА БиХ, одржава 

14. и 15. септембра радионицу под називом "Екстерна оцена квалитета интерне 

ревизије".  Радионицу воде Славица Вукелић, Алма Делић и мр. сц. Анкица Колобарић. 

ИИА БиХ се руководи методологијом која је успостављена од стране ИИА Глобал, 

уграђујући властиту праксу примене. ИИА Глобал креирао је стандардизовану форму и 

методологију алата за прикупљање доказа и спровођење оцене квалитета, како би се 

олакшало коришћење добијених информација, избегло дуплирање активности, уз 

истовремено постизање конзистентности у техникама оцене и документовању резултата. 

Радионица се одржава на Универзитету за пословне студије у Бања Луци, Босна и 

Херцеговина (ентитет Република Српска). ИИА БиХ добила је сагласност од ИИА Глобал 

да на ову радионицу може да позива и учеснике из Србије и Хрватскe. За више 

информација посетите http://www.interni-revizori.info/radionica-provodjenje-eksterne-

ocjene-kvaliteta-po-odobrenju-iia-global-2/. 

Годишња скупштина ЕЦИИА 

Годишња скупштина ЕЦИИА одржава се ове године у Мадриду у Шпанија, 5. и 6. октобра, 

одмах по завршетку годишње ЕЦИИА конференције, чији ји почасни председник Његово 

Величанство Краљ Филип VI од Шпаније. На скупштини ЕЦИИА, Србију ће представљати др 

Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА, председник УИРС.  

Стратешки план ИИА Глобал 

У мају 2018. г. усвојен је глобални стратешки план ИИА за период од 2019. до 2023. г.  

Више информација наћи ћете на: https://global.theiia.org/institute-leader-

resources/Institute%20Leader%20Documents/IIA-Global-Strategic-Plan-2019-23.pdf 

http://www.interni-revizori.info/radionica-provodjenje-eksterne-ocjene-kvaliteta-po-odobrenju-iia-global-2/
http://www.interni-revizori.info/radionica-provodjenje-eksterne-ocjene-kvaliteta-po-odobrenju-iia-global-2/
https://global.theiia.org/institute-leader-resources/Institute%20Leader%20Documents/IIA-Global-Strategic-Plan-2019-23.pdf
https://global.theiia.org/institute-leader-resources/Institute%20Leader%20Documents/IIA-Global-Strategic-Plan-2019-23.pdf
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Билтен објављује информације о актуелним догађајима у УИРС.  

Уредник Билтена је др Јозефина Беке-Тривунац. Излази по потреби. 

Конференција ИИА Македонија 

Удружење интерних ревизора Македоније организује IV годишњу конференцију под 
називом "Будући изазови интерне ревизије – тамо где се корпоративно управљање и 
управљање ризиком усклађују са утицајем". Конференција ће се одржати 25. и 26. 
октобра 2018. г. у Скопљу. На конференцији ће бити преко 20 предавача, а Србију ће 
представљати Марија Бановић, ЦИА, председник Надзорног одбора УИРС. Више 
информација потражите на https://aiam.org.mk/download/ 

SERBIAN VISION 

Serbian Visions нас је обавестио да ће и ове године одржати мултиконгрес током 

викенда 24. и 25. новембра, у хотелу Radisson Blu Old Mill у Београду. Позивају се 

председници и чланови комисија и секција УИРС да пријаве тему и догађај са којим би 

учествовали на овом скупу. Једна сесија траје два сата. Простор и друга опрема која је 

потребна за одвијање скупа су бесплатни. Могућност за учешће на овом скупу прошле 

године искористила је Секција за јавни сектор – модератори дискусије биле су Гордана 

Илић, ОИР ЈС, интерни ревизор општине Љубовија и Милена Милојевић, ОИР ЈС, и ОИР 

КОР, заменик директора у интерној ревизији Града Београда. Више детаља о овом 

догађају можете наћи на http://www.serbian-visions.rs/. 

Позиви за активно учешће у раду УИРС 

Позивамо чланове УИРС и остала заинтересована лица да се активно укључе у припрему 

наредних бројева нашег часописа "ИРмагазИН" са својим предлозима, aуторским 

текстовима, преводима и сл. Контакт адреса је: bilten@uirs.rs. Исто тако, потребни су нови 

чланови Секције за превођење, који су спремни да се активно укључе у процес превођења 

краћих текстова за часопис или других стручних текстова за потребе континуираног 

професионалног усавршавања интерних ревизора. Контакт адреса је: prevodjenje@uirs.rs 

Ове активности доносе члановима одговарајућу број ЦПЕ. Искуство показује да активни 

чланови УИРС веома брзо остварују напрeдак у својој професионалној каријери.  

За активно учешће у другим комисијама и секцијама посетите: https://uirs.rs/kontakt/ 

https://mailer.myserverplace.de/l/6bBQTN763r763DYxbQ19L5Bm763w
http://www.serbian-visions.rs/

