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1. Основни подаци о Удружењу интерних ревизора Србије 

Удружење интерних ревизора Србије (даље у тексту: УИРС или Удружење или ИИА Србија), 

пуноправни је члан глобалног Института интерних ревизора (даље у тексту: Глобални институт, 

ИИА Глобал) и члан је Европске конфедерације института интерних ревизора (ЕЦИИА). Основано је 

2008. г. као недобитна организација са циљем промоције и унапређења професије интерне 

ревизије у Србији. Изузев Секретара Удружења, ни један члан на функцијама у органима 

Удружења не прима никакву надокнаду за свој рад, као ни трошкове повезане са тим 

ангажовањем. УИРС је уписан у Регистар удружења код Агенције за привредне регистре 

28.06.2010. г. под бројем БУ 6457/2010. У глобалном ревизорском окружењу Удружење носи 

назив "ИИА Србија". 

Један од основних задатака Удружења је да помаже интерним ревизорима у приватном и 

јавном сектору, чинећи им доступним најсавременија знања из области којом се баве и пружајући 

им могућност повезивања са својим колегама у домаћем и међународном окружењу.У том смислу 

остварује се и сарадња са другим локалним институтима интерних ревизора, универзитетским 

институцијама и другим организацијама, која се углавном одвија кроз размену/учешће предавача 

на стручним скуповима и сарадњи на организацији стручних скупова. 

Посебна пажња посвећује се подстицању чланова да својим добровољним радом у оквиру 

Удружења развијају своја професионална знања, вештине и способности рада у тимовима, и да 

користе могућности за размену искустава са другим члановима на локалном и глобалном нивоу. 

Крилатица интерних ревизора гласи: "Напредујемо кроз сарадњу!". 

2. Усклађеност активности УИРС са Статутом и стратешким 

циљевима развоја током 2017. г. 

Активности спроведене током извештајног периода биле су у функцији и доприносиле су 

напредовању УИРС ка остваривању циљева наведених у Статуту УИРС и плану активности 

усвојеном на годишњој Скупштини одржаној у 2016. г. 

Током извештајног периода кључне активности УИРС биле су усмерене: 

1. На усклађивању корпоративног управљања у УИРС са захтевима Оквирног споразума о 

међусобним односима са Глобалним Институтом ИИА (Master Relationship Agreement - 

MRA) и Смерницама за добро корпоративно управљање које је усвојио ИИА (Guiding 

Principles for Effective Affiliate Governance); 

2. На јачање положаја и значаја УИРС у домаћој средини и институтима интерних ревизора у 

региону; 

3. На успостављање програма континуиране едукације који би био примерен потребама 
чланства; 

4. На имплементацију поступака рада, услуга и комуникације са чланством која ће задржати 
актуелне и увећавати број чланова у складу са развојем професије у земљи; 

5. На промовисање стицања међународних професионалних звања и подршку кандидатима 
на стицању ових звања и њиховом одржавању; 



2 
 

УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ  Извештај о раду за 2017. г. 

6. На обезбеђење адекватне материјалне и организационе структуре способне да одговори 
обавезама које УИРС има према члановима, као и обавезама које је преузео чланством у 
међународним професионалним организацијама. 

3. Оквирни споразум о међусобним односима са Глобалним 

Институтом интерних ревизора ИИА 

Ради испуњења обавеза из Оквирног споразума о међусобним односима са Глобалним 

Институтом интерних ревизора (Оквирни споразум) који УИРС има са ИИА: 

 УИРС преводи све обавезне смернице ИИА и ове смернице јавно су доступне на сајту УИРС. 

УИРС такође преводи и препоручене смернице (Водиче за примену) и допунске смернице 

(Практичне водиче и друге препоручене смернице), како би их учинио доступним на српском 

језику. Преведене смернице налазе се на сајту УИРС, с тим што су бесплатно доступне само 

члановима. Лица која нису чланови УИРС могу прибавити ове смернице уз накнаду. Све 

преведене смернице доступне су и на сајту ИИА. 

 На сајту УИРС постављена су детаљна обавештења о условима програма за стицање 

професионалних звања код ИИА, која се редовно ажурирају. Припрему обавештења ради 

периодичног обавештавања чланова о програмима за стручна звања ИИА, обавези стицања и 

пријављивања ЦПЕ и сл. обавља Иван Ђунисијевић, ОИР КОР. Обавештења и информација о 

овим активностима објављују се на сајту Удружења, Facebook страници и у сваком издању 

часописа УИРС. 

За превођење и објављивање свих преведених смерница ИИА, као и чланака преузетих из 

часописа ИИА Internal Auditor који су објављени у часопису УИРС, прибављена је сагласност ИИА. 

Ради популаризације стручне литературе из области интерне ревизије, Милица Ђорђевић, 

асистент на Економском факултету у Нишу, припрема за сваки број часописа УИРС приказe нових 

издања Књижаре ИИАРФ. 

Ради популаризације часописа ИИА Global Perspective and Insights, Јелена Вуковић из Народне 

банке Србије припрема кратке приказе сваког броја овог часописа. Обавештења и информације о 

овим активностима објављују се на сајту Удружења и у сваком издању часописа ИРмагазИН УИРС. 

Полазећи од става да корпоративно управљање одређује темеље успеха организације, током 

2017. г. ИИА је иницирао примену Усмеравајућих принципа за ефективно управљање 

афилијацијом (Guiding Principles for Effective Affiliate Governance - FINAL English). Узимајући у обзир 

величину глобалне мреже, ИИА мора да уложи потребан напор како би се обезбедила 

конзистентност порука које се упућују сваком од 185.000 чланова и других интересних страна. 

Глобална присутност означава свет без граница у коме активности једне афилијације могу 

негативно да утичу на цео ИИА. Сагласно Оквирном споразуму, од сваке афилијације очекује се да 

се усклади за усвојеним принципима доброг корпоративног управљања. ИИА Србија је у том 

смислу извршила анализу степена своје усклађености са овим смерницама и о томе известила 

ИИА. Сагледане неусклађености требало би да буду разрешене до краја 2018. г. 

Удружење такође има обавезу да на свом сајту објављује информације о стицању 

професионалних звања и одговарајућим ресурсима који су у том смислу неопходни. О 

усклађености са тим захтевима, Удружење извештава ИИА два пута годишње. Ови извештаји 

подлежу одговарајућој провери од стране ИИА, након које нам се доставља позитивно мишљење 
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или упозорење. У 2017. г. оба мишљења о квалитету усклађености сајта Удружења са захтевима 

ИИА била су позитивна. 

4. Активности органа УИРС у 2017. години 

У току 2017. године одржана је једна редовна седница Скупштине Удружења, на којој су 

усвојени извештај о раду и финансијски извештај УИРС за 2016. годину, а која је била и изборна 

скупштина. На редовним изборима за чланове нових органа УИРС изабрани су: 

 Председништво, чији су чланови: Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА – Председник Удружења, 

Потпредседници Јадранка Кораћ, ЦИА и Јелена Рунић, ЦИА, ЦРМА, Секретар Удружења 

Мира Вуковић. Мирјана Богићевић, ЦИА, ЦРМА, и даље је задржала функцију Претходног 

председника Удружења 

 Надзорни одбор, чији су чланови: Марија Бановић, ЦИА, Председник одбора, Оливера 

Радовић, ОИР ЈС и Емил Живков, ОИР ЈС, чланови. 

 Етички одбор, у који је изабран само један члан: Милкица Веселиновић, ЦРМА. 

 Одбор за номиновања, чији су чланови: Љубинко Станојевић ОИР ЈС, Ева Ковачевић ЦИА, 

ЦРМА и Олга Антић, ЦИА,, као и Председник и Претходни председник Удружења по 

функцији. Председник овог Одбора, по статуту УИРС, је Претходни председник Удружења. 

Мандат изабраним члановима траје три године. 

Подаци о саставу старих и нових органа УИРС приказани су, у складу са Смерницама ИИА за 

добро корпоративно управљање, на интернет страници УИРС https://uirs.rs/o-nama/lica-izabrana-

na-funkcije/. 

Током извештајног периода Председништво УИРС одржало је пет седница седница у старом 

сазиву и пет седница у новом сазиву. На ове седнице редовно се, поред чланова Председништва, 

позивају и чланови Надзорног одбора. Ради повећања транспарентности рада свих органа УИРС и 

ради пружања могућности заинтересованим члановима УИРС да се активније укључе у 

програмске активности, као и општег повећања квалитета услуга које УИРС пружа свим својим 

члановима, понекад се на седнице позивају и чланови Етичког одбора и Одбора за номиновањa, 

председници секција, као и други активни чланови УИРС. 

Табела 1: Преглед одржаних седница Председништва УИРС у 2017.г. 

Број седнице 
50.*  

(23)** 
51  

(24) 
52.  
(25) 

53. 
(26) 

54. 
(27) 

55.  
(28) 

57.  
(30) 

58.  
(31) 

59. 
(32) 

Врста седнице 

електрон 

ска 

електрон 

ска 
електрон 

ска 
проши 
рена проста 

проши 
рена проста 

електрон 
ска 

проши 
рена 

Датум 19.1.17 9.2.17 28.2.17 16.3.17 19.4.17 6.6.17 13.9.17 4.10.17 13.11.17. 

Трајање 17-.19 ч. 17-.19 ч. 17-.19 ч. 17-.19 ч. 17-.19 ч. 17-.19 ч. 17-.19 ч. 17-.19 ч. 17-.20 ч. 

Број присутних 
чланова 5 5 5 10 9 8 5 7 8 

Број присутних 
чланова 
Председништва 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

Легенда: * - Од оснивања; ** - (У овом сазиву). 

 

https://uirs.rs/o-nama/lica-izabrana-na-funkcije/
https://uirs.rs/o-nama/lica-izabrana-na-funkcije/


4 
 

УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ  Извештај о раду за 2017. г. 

Надзорни одбор одржао је једну седницу на којој су разматрани финансијски извештаји за 

2016. г. Седницама Председништва редовно присуствују и чланови Надзорног одбора. 

Током 2017. г. Одбор за номиновања одржао је неколико састанака, повезаних са изборима 

за које се припрема одвијала од септембра 2016. г. Активности овог одбора биле су усмерене на 

формирање предлога чланова за избор на функције на актуелним изборима и утврђивању 

правила избора са циљем да ови критеријуми буду трајног карактера, а у складу са Смерницама 

ИИА за добро корпоративно управљање. 

Етички одбор није одржао ни једну седницу. Чланови овог одбора у старом сазиву нису се 

одазивали ни на позиве за учешће на проширеним седницама Председништва. У новом сазиву, 

Етички одбор има само једног члана. 

У фебруару 2017. године у Риму је одржан 14. Глобални савет ИИА, који представља 

неформални глобални орган ИИА и који има за циљ размену искустава ради сагледавања потреба 

професије на глобалном нивоу. На овом скупу окупило се око 160 делегата који су представљали 

80 афилијација (националних института, подружница и повезаних организација, укључујући и 

АЦИИА, АФИИА, ЕЦИИА, ФЛАИ и УФАИ), затим чланове управног и извршног одбора ИИА и око 

педесет гостију. Испред УИРС/ИИА Србија, на овом скупу учествовала је др Јозефина Беке-

Тривунац, председник УИРС. (Видети ИРмагазИН број 2/2017). 

У септембру 2017. г. одржана је годишња скупштина ЕЦИИА у Базелу. Представник УИРС на 

овом скупу била је др Јозефина Беке-Тривунац, председник УИРС. Поред устаљеног процеса 

усвајања годишњег и финансијског извештаја, као и ревизора финансијских извештаја за наредну 

годину, избрани су и нови чланови на функције у органима ЕЦИИА. 

Удружење интерних ревизора Србије (ИИА Србија) било је у 2017. години домаћин 

међународног скупа CEE Leadership Forum на коме су учествовали лидери института интерне 

ревизије земаља Централне и Источне Европе. Скуп је одржан 20. маја у Београду. На скупу су 

учествовали представници института интерних ревизора из Јерменије, Босне и Херцеговине, 

Бугарске, Хрватске, Чешке, Грчке, Мађарске, Литваније, Македоније, Словеније и, наравно, Србије 

(Видети ИРмагазИН број 3/2017). 

5. Чланство и чланарина 

На дан 31.12.2017 године Удружење је имало 349 чланова, што је, у односу на 324 чланова 

евидентираних на дан 31.12.2016. г. повећање од око 8%. Динамика раста броја чланова у 

периоду од оснивања до краја 2017. г. дата је на следећој слици: 
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График 1: Број чланова УИРС од оснивања до краја 2017. г. 

Највећи број чланова, 46% (2016: 50%, 2015: 61%; 2014: 62%), ради у банкама и другим 

финансијским организацијама. Најзначајнији раст бележи број интерних ревизора који раде у 

приватним предузећима. Детаљни подаци о промени структуре чланова приказани су на следећој 

табели: 

 

Табела 2: Делатности из којих потичу чланови УИРС на дан 31.12.2017. г. 

 
2017. 2016. 2015. 2014. 

Делатност и 
својински облик Број % Број % Број % Број % 

Банке 120 34 125 39 136 49 114 46 

НБС 16 5 18 6 20 7 21 9 

Осигурања 21 6 13 4 10 4 11 4 

ДФО 5 1 4 1 4 1 8 3 

Индустрија – 
приватна предузећа 84 24 54 17 46 17 46 19 

Индустрија – јавна 
предузећа 25 7 28 9 16 6 12 5 

Јавно-комунална 
предузећа 20 6 15 5 15 5 4 2 

Органи власти 18 5 26 8 7 3 6 2 

Ревизори и 
консултанти 24 7 21 6 16 6 16 6 

Универзитети 7 2 8 2 6 2 9 4 

Незапослени, 
студенти и друго 9 3 12 4 - - - - 
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График 2: Структура чланова по делатностима организација у којима раде, у % 

Посматрано по организацијама у којима су интерни ревизори запослени, највећи број 

интерних ревизора учлањених у Удружење имају Служба за интерну ревизију Града Београда, 

Банка Интеса а.д. Београд и Народна банка Србије. 

Друге организације са већим бројем интерних ревизора наведене су у следећој табели: 

Табела 3: Организације са највећим бројем чланова у УИРС 

Назив организације 

Број чланова 
УИРС из 

организације 

Служба за интерну ревизију Града Беотграда 22 

Banca Intesa a.d. Beograd 20 

Народна банка Србије 16 

НИС а.д.Нови Сад 11 

Војвођанска банка а.д. 10 

Credit Agricole Србија ад 9 

Влада Републике Србије, Канцеларија за ревизију система управљања 
средствима ЕУ 8 

Телеком Србија а.д. Beograd 8 

Кроносшпан СРБ Лапово 7 

 

34 

5 

6 

1 

24 

7 

6 
5 

7 

2 

3 

Банке 

НБС 

Осигурања 

ДФО 

Индустрија – приватна 
предузећа 

Индустрија – јавна 
предузећа 
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Посматрано са географског становишта, 79% ревизора живи и ради у Београду, а 13% у Новом 

Саду. Детаљни подаци о географској структури чланства приказани су на следећој табели: 

Табела 4: Географски распоред чланова УИРС на дан 31.12.2017. г. 

 2017. 2016. 2015. 2014. 

Град Број % Број % Број % Број % 

1. Александровац -  -  1  - - 

2. Алексинац 1  1  1  1  

3. Амстердам -  -  -  1  

4. Апатин -  -  -  1  

5. Аустрија 2  2  2  2  

6. Бачка Топола 1  1  -  -  

7. Београд 274 79 259 80 205 74 188 76 

8. Ваљево 2  2  2  2  

9. Врбас -  1  -  -  

10. Вршац 3  4 1 2  5  

11. Гана, Африка -  1  1  -  

12. Горњи Милановац -  -  1  1  

13. Зрењанин 2  2  2  -  

14. Кладово -  -  1  -  

15. Крагујевац 1  1  2  2  

16. Краљево -  -  4 1 1  

17. Лапово 7 2 6  1  -  

18. Љубовија 1  -  -  1  

19. Немачка -  1  1  -  

20. Ниш 3  4 1 3  3  

21. Нови Пазар -  -  1  -  

22. Нови Сад 45 13 30 9 38 14 31 13 

23. Панчево 1  2  3  3  

24. Пирот -  1  1  1  

25. Смедерево 4 1 4 1 2  2  

26. Суботица 1  1  -  -  

27. Ћуприја 1  1  1  -  

28. Чачак -  -  1  -  

 
349 100 324 100 276 100 247 100 

 

Од 349 чланова, 151 члан (44%) стекао је неко од професионалних звања. Најзаступљеније 

звање је ЦИА, које има 63 чланова (18%). У Србији има још интерних ревизора са звањем ЦИА, јер 

су неки од њих чланови ИИА преко групног чланства својих мултинационалних компанија. 

Највећи број чланова, њих 114, има само једно звање, њих 32 имају по два професионална 

звања, а три члана имају три или више професионалних звања. 

Детаљнији подаци о професионалним звањима чланова дати су на следећој табели: 



8 
 

УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ  Извештај о раду за 2017. г. 

Табела 5: Укупан број стечених звања чланова УИРС 

 2017. 2016. 

ЦИА 56 41 

ЦРМА 8 7 

ЦИСА 9 4 

Овлашћени интерни ревизор КОР 52 32 

Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору МФ 29 30 

Овлашћени ревизор 8 5 

Овлашћени рачуновођа 14 16 

Друга звања 13 9 

Укупан број звања 189 144 

 

Годишња чланарина за појединачно чланство у 2017. г. износила је 35 евра у динарској 

противвредности. За чланове запослене у истој организацији чланарина је износила 35 евра по 

члану за прва три члана и 25 евра за сваког следећег члана, све у динарској противвредности. За 

незапослене студенте основних и мастер студија чланарина је износила 20 евра у динарској 

противвредности. Рок за уплату годишње чланарине је 28. фебруар текуће године. 

Августа 2017. г. ИИА доставио је обавештење о томе да ће се почев од 2018. г. обрачун 

чланарине за афилијације вршити у износу од 17,00 УС$ по члану.(до 2017. г. 16,50 УС$). Ова 

промена неће имати утицаја на промену висине чланарине УИРС у 2018. г. 

Уредно измиривање обавезе по основу годишње чланарине, као и благовремено 

обавештавање Удружења о иступању из чланства од посебне је важности, обзиром на обавезу 

плаћање накнаде међународним организацијама ИИА Глобал и ЕЦИИА које се обрачунавају на 

основу просечног месечног стања броја чланова у току једне године. 

6. Оперативне активности УИРС 

Оперативне активности УИРС обухватају задатке које обављају председник и секретар УИРС и 

задатке који су поверени веб администратору и рачуноводственој агенцији. Успешно остварење 

програмских активности у великој мери зависи од уредног и ефективног извршење ових задатака. 

Оперативни послови обухватају: редовно извештавање ИИА, контакт са службеницима ИИА и 

ЕЦИИА; ажурирање података о члановима у базама података ИИА и базама података УИРС; 

фактурисање и наплата чланарине; измирење финансијских обавеза према ИИА и ЕЦИИА по 

основу годишње накнаде, часописа Internal Auditor и прибављених књига за библиотеку; праћење 

доспећа и измирење других обавеза УИРС (закуп просторија, књиговодствене услуге, интернет и 

птт услуге, пореске обавезе, и слично); ажурирање информација о догађајима у оквиру УИРС на 

веб сајту; ажурирање обавештења о регионалним и глобалним професионалним догађајима на 

веб сајту УИРС и путем е-поште у циљу подстицања чланова УИРС да их посећују и/или преузимају 

информације и документа објављена том приликом, као и продају публикација УИРС. Највећи део 

оперативних послова обавља секретар УИРС Мира Вуковић. Мањи део оперативних послова 

преузмају чланови комисија и секција при извођењу програмских активности, затим програмски и 

организациони одбори конференција и других стручних скупова, као и чланови који су активни на 

издавању часописа УИРС. 
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Од јуна 2017. г. Удружење је закупило једну канцеларију од 20 м2 у згради Савеза инжењера и 

техничара Србије и опремило је новим стоним рачунаром, чиме су се знатно побољшали услови 

за рад и створила се могућност да се ангажује још једна особа на оперативним пословима, који су, 

због повећања броја чланова и организовања све већег броја стручних скупова значајно по свом 

обиму повећани. 

Програмске активности УИРС 

7. Стручни скупови у 2017. г. 

У складу са Оквирним споразумом са ИИА, Удружење има обавезу да пружа својим члановима 

стручну обуку која испуњава критеријуме ИИА. У том смислу, Комисија за професионално 

образовање доноси критеријуме за избор предавача и оквирни програм тематике стручних 

скупова усклађен са програмом за стицање професионалних звања код ИИА. 

У 2017. г. одржано је десет стручних скупова, од тога две конференције, четири подијумске 

дискусије (панели) и четири курса за стручно усавршавање. Остварени број ЦПЕ на овим 

скуповима износио је 73 ЦПЕ. 

Врста скупа Тема Број 
ЦПЕ 

Више информација 
можете наћи у 
ИРмагазИН број 

1. Годишња конференција УИРС 
18.-19.5.2017. 

Подигните интерну ревизију на 
виши ниво: Појачајте интегритет, 
стручност и вредност 

12 3/2017 

2. Панел дискусија 8.6.2017. Нови МОПП 3 3/2017 

3. Курс за професионално 
усавршавање – основни, 
једнодневни, 15.09.2017. г. 

Основи интерне ревизије 6  

4. Курс за професионално 
усавршавање – напредни, 
дводневни, 21.-22.09.2017. г. 

Ревизија информационих 
технологија и информационих 
система (инфраструктура мреже 
и мрежни сервиси) 

13  

5. Курс за професионално 
усавршавање – напредни, 
дводневни, 19-20.10.2017. г. 

Ревизија информационих 
технологија и информационих 
система (оперативни системи, 
базе података, апликације) 

13  

6. Панел дискусија организована у 
сарадњи са Универзитетом 
Сингидунум 25.10.2017. 

Изазови у управљању ризицима 
усклађености пословања и 
интерне ревизије у финансијским 
институцијама 

3 1/2018 

7. Курс за професионално 
усавршавање – основни, 
дводневни, 2.-3.11.2011. 

Пракса интерне ревизије 13  
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Врста скупа Тема Број 
ЦПЕ 

Више информација 
можете наћи у 
ИРмагазИН број 

8. Подијумска дискусија у оквиру 
мултиконгреса "SERBIAN 
VISIONS" 25.11.2017. 

Етичке дилеме интерних 
ревизора у јавном сектору 

2 1/2018 

9. Секција УИРС на конференцији 
Универзитета Сингидунум – 
ФИНИЗ 1.12.2017. 

Изазови савременог 
корпоративног управљања 

2 1/2018 

10. Други ревизорски сусрети 
организовани у сарадњи са 
Привредном комором 
Војводине у Новом Саду 
(једнодневна конференција) 
7.12.2017. г. 

Пословна етика и етичке дилеме 6 1/2018 

Укупно ЦПЕ  73  

 

Годишња конференција интерних ревизора Србије централни је догађај за чланове 

Удружења. Шеста годишња конференција интерних ревизора Србије одржана је 18. и 19. маја 

2017. године, у Београду, у хотелу „Златник“ у Земуну. Овом догађају је присуствовало 206 

учесника (слушалаца, предавача и гостију), углавном из Србије, али и из Босне и Херцеговине, 

Хрватске, Словеније, Македоније и Бугарске. Поред предавача из Србије, на конференцији су 

учестовали и предавача из Хрватске, Босне и Херцеговине, Немачке, Мађарске и Македоније. Као 

спонзор, конференцију су помогли ревизорска кућа Ernst &Young и Deloitte. Приходи остварени од 

конференције у потпуности су покрили расходе конференције са позитивним финансијским 

резултатом, што је и био зацртани циљ приликом припреме конференције. По свом карактеру, ова 

конференција има све одлике међународне конференције (већи број страних предавача и 

паралелно одвијање рада по секцијама) и у том смислу у називе наредних конференција треба 

уносити и ову одредницу. 

За ову конференцију именована су два одвојена одбора, Програмски и Организациони. 

Програмски одбор био је одговоран за избор тематске области конференције, избор тема и 

предавача, конципирање самог програма, избор модератора и слично. Овај одбор чинили су: 

Јадранка Кораћ, председник и Јелена Рунић, Марија Бановић, Оливера Радовић и Младен Кандић, 

чланови. Резултати анкете учесника конференције показале су веома позитивно мишљење о 

програмском садржају конференције. 

Више информација о овом догађају објављено је у јулском броју часописа ИРмагазИН број 

3/2017. 
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8. Рад комисија и секција 

У оквиру Удружења организовано је неколико комисија и секција, посебно: 

1. Комисија за стандарде – Председник Марија Бановић, ЦИА, (Е адреса: 
standardi@uirs.rs) 

2. Комисија за ЦПЕ – В.Д. Председник Јозефина Беке Тривунац (тражи се добровољац да 
преузме ову функцију), ЦИА (Е адреса: CPE@uirs.rs) 

3. Комисија за ИРмагазИН – Председник Јованка Томановић, ЦИА (Е адреса: 
Bilten@uirs.rs) 

4. Комисија за професионално образовање – Председник Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА 
(Е адреса: obrazovanje@uirs.rs) 

5. Секција за превођење – Председник Марија Бановић, ЦИА (Е адреса: CPE@uirs.rs) 

6. Секција за осигурање – Председник Јелена Рунић, ЦИА, ЦРМА (Е адреса: 
osiguranje@uirs.rs) 

7. Секција за банкарство – Председник Драган Пешић, ЦИА (Е адреса: bankarstvo@uirs.rs) 

8. Секција за ризике – Председник Мирјана Богићевић, ЦИА, ЦРМА (Е адреса: 
rizici@uirs.rs) 

9. Секција за јавни сектор – Председник Милена Милојевић, ОИР ЈС (Е адреса: 
javnisektor@uirs.rs) 

10. Секција за ГТАГ – Председник Младен Кандић, ЦИА, ЦИСА (Е адреса: gtag@uirs.rs) 

Комисија за Стандарде 

Комисија за стандарде надлежна је за утврђивање једнообразне терминологије за превод 

Међународног оквира професионалне праксе интерне ревизије (МОПП), праћење објављивања 

нових смерница и обавештавање чланова о томе на српском језику, организацију превода 

Стандарда и учешће у пословима издавања преведених смерница. Председник Комисије за 

стандарде била је Марија Бановић, ЦИА, а чланови ове комисије били су Олга Антић, ЦИА, Маја 

Милосављевић, ЦИА, Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА и Иван Ђунисијевић. 

У 2017. г. Комисија за Стандарде бавила се промоцијом и преводом нових смерница за 

примену, који су објављени на интернет страницама УИРС и ИИА. Уложен је значајан напор како 

би се припремило ажурирано штампано четврто издање свих до сада преведених смерница из 

интерне ревизије. Резултат тог рада је публикација "Збирка смерница интерне ревизије: МОПП * 

СТАНОВИШТА * МОДЕЛИ", која је изашла из штампе у априлу 2018. г. 

Од других смерница преведене су и објављене: Практични водич: Оцена организационог 

управљања у јавном сектору, који су превеле Марија Бановић, ЦИА и Јованка Томановић, 

Глобални поглед на јавни сектор: Независан одбор за ревизију у јавном сектору (Global Public 

Sector Insights: Independent Audit committees in Public Sector Organizations), који су превели Сандра 

Вукчевић и Милан Марковић, Водич за праксу: Интерна ревизија и преваре, који је превео Ненад 

Михајловић, ЦИА и Допунска смерница: Модел повеље интерне ревизије (SG Model Internal Audit 

Activity Charter) који је превела Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА. 

mailto:standardi@uirs.rs
mailto:CPE@uirs.rs
mailto:Bilten@uirs.rs
mailto:CPE@uirs.rs
mailto:osiguranje@uirs.rs
mailto:bankarstvo@uirs.rs
mailto:Е
mailto:rizici@uirs.rs
mailto:javnisektor@uirs.rs
mailto:gtag@uirs.rs
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Комисија за ЦПЕ 

Комисија за ЦПЕ била је, по обичају, веома активна крајем године и издала је 14 потврда за 

ЦПЕ за чланове који су учествовали на писању ауторских текстова, превођењу текстова и смерница 

и држали предавања на стручним скуповима Удружења. 

Комисија за магазин – Уређивање и издавање часописа УИРС 

У 2017. г. издата су четири броја информативно-теоретског часописа УИРС "ИРмагазИН", 

тематског карактера: 

 Број 1, јануар 2017. – Интерна ревизија и извештавање; 

 Број 2, април 2017 – Ризици у пословању; 

 Број 3, јул 2017 - Ризици усклађености пословања; 

 Број 4, октобар 2017 –Ризици усклађености пословања (II део) и АМЛ ризик  

У часопису се објављују актуелни догађаји из рада УИРС, ИИА, ЕЦИИА и других института 

интерних ревизора из нашег окружења, као и ауторски чланци и преводи текстова из часописа 

INTERNAL AUDITOR, који издаје ИИА. Сви објављени текстови подлежу двострукој рецензији. 

ИРмагазИН заведен је у каталогу Народне библиотеке Србије као часопис у електронском облику 

под ISSN 2466-5177 (Оnline) бројем, уз обавезу да буде доступaн на интернет адреси www.uirs.rs. 

Уредник часописа је Јованка Томановић. Априлски број магазина био је издат и у папирној 

верзији, односно штампан је за потребе годишње конференције Удружења. 

У 2017. г. радове у магазину објавило је 22 аутора: Ерне Мразница, Ива Соколовић, Иван 

Доламић, Јадранка КорЋ, ЦИА, Јованка Томановић, ЦИА, др Јозефина Беке Тривунац, ЦИА, Клемен 

Нучић, ЦИА, Љубинко Станојевић, ОИР ЈС-ОР, Марија Бановић, ЦИА, Марко Петровић, Марко 

Топаловић, Милкица Веселиновић ОИР-КОР, ЦРМА Милош Богдановић, Исидора Шешлија, 

Милош Тањевић и Марија Кићовић, Мирјана Пајић, Небојша Јеремић ОИР-КОР, Ненад Нововић, 

ЦИА, ЦИСА, Предраг Кукобат, ЦИСМ, Сузана Маркагић, ЦИА, Светозар Пековић, Владимир 

Ковељнић, Весна Јанковић, Милош Тањевић и Зоран Поповић. 

Рецензенти ауторских радова били су: др Јозефина Беке-Тривунац, др Наташа Спахић, др 

Косана Вићентијевић, др Милица Ђорђевић; мр Небојша Јеремић, Сања Кекић, Младен Кандић,  

Сузана Маркагић, Јелена Рунић, Јовнанка Томановић, Марија Бановић, Олга Антић, Иван 

Ђунисијевић, Мира Вуковић, Јелена Бабовић, Мирослав Бошњак. 

Комисија за професионално образовање 

Комисија за професионално образовање утврдила је оквирну листу тема за стручне скупове и 

посебно курсеве у периоду од наредних годину дана, као и динамику одвијања стручних скупова. 

Секција за превођење 

Секција за превођење континуирано је веома активна, али је број добровољаца за рад у овој 

секцији недовољан. Комисија организује и обезбеђује превод чланака за часопис ИРмагазИН и 

друге преводе по потреби. 

http://www.uirs.rs/
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Секција за осигурање 

Секција за осигурање упутила је допис Удружењу осигуравача Србије са молбом за 

организовањем стручне комисије за интерну ревизију у оквиру Удружења и одржала је један 

састанак на тему нових изазова у интерној ревизији послова осигурања у новмберу 2017. г. 

Секција за ГТАГ 

Секција за ГТАГ превела је професионалну смерницу ГТАГ 1 – Ризици и контроле 

информационих технологија. Међутим, за сада нема добровољаца који су спремни да изврше 

рецензију ове смернице (потребна су два рецензента), а што је неопходно да се уради пре него 

што се превод прихвати за објављивање. 

Секција за јавни сектор 

Секција за јавни сектор одржала је неколико састанака током 2017. г. и организовала једну 

подијумску дискусију у оквиру мултиконгреса "SERBIAN VISIONS" у новембру 2017. г. 

Друге секције 

Поред наведених секција, у УИРС постоје и Секција за банкарство и Секција за ризике. Ове две 

секције у 2017. г. нису биле активне. 

9. Учешће чланова УИРС на конференцијама других института 

по позиву 

На позив других института, неколико наших чланова учествовала је у својству предавача или 

госта на њиховим конференцијама. 

Хрватски институт интерних ревизора (ХИИР) одржао је у Водицама, од 6. до 8. априла 2017.г. 

међународну конференцију интерних ревизора, под називом „Нови трендови у интерној ревизији 

– припрема за надолазеће промене“. Као предавачи и представници ИИА Србије, на овом скупу 

учествовале су Марија Бановић, ЦИА и Јелена Рунић, ЦИА.  

Конференцији Удружења/Института интерних ревизора у Босни и Херцеговини одржана је у 

периоду од 29.03.-1.04.2017. године. Као предавач и представник ИИА Србије на овој 

конференцији учествовала је Јованка Томановић, ЦИА. 

На првој регионалној конференцији интерних ревизора коју је организовао ИИА БиХ у 

сарадњи са ИИА Србија и ИИА Хрватска, која је одржана у Бања Луци 9. и 10. новембра 2017. г. у 

својству предавача учествовале су др Јозефина Беке Тривунац, ЦИА, Оливера Радовић ОИР ЈС и 

Милена Милојевић, ОИР ЈС и ОИР КОР. 

Више информација о овим догађајима доступно је у априлском броју часописа УИРС 2/17. 

10. Активност на друштвеним мрежама 

С обзиром да су друштвене мреже постале нови канал за комуникацију, које се не користе 

више само за међусобно повезивање људи, већ и размену искустава, мишљења и информација, 

УИРС је редовно ажурирао своју страницу на Facebook-у. Менаџер ове странице је Драган Пешић, 

ЦИА. Значај објављених догађаја прати се преко података о посећености објаљених страница.  
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Поред тога, мада у много мањем обиму, информације се објављују и на ЛинкедИн-у, на 

страници "ИИА Србија УИРС". Менаџер ове странице је Ненад Нововић, ЦИСА. 

11. Учешће у заједничким пројектима 

У оквиру пројекта ЕЦИИА – ЕУОРСАИ у Бриселу је 10. и 11. маја одржан први заједнички семинар 

за интерне ревизоре у јавном сектору на којем је испред ИИА Србија учествовао Љубинко 

Станојевић. (Више информација у "ИРмагазИН" број 3/2017. 

12. Сарадња са студентима 

Једна од најважнијих активности Удружења је повезивање са студентима и упознавање 

студената са интерном ревизијом као посебном професијом. У том смилу, наши чланови држе 

гостујућа предавања на универзитетима. Тако су Оливера Радовић и Сања Денчић одржале 

предавања студентима АЛФА БК Универзитета, на теме: "Место и улога интерне ревизије у 

организацији" и "Дефиниција интерне ревизије". Поред тога, мр Милена Милојевић и Мирјана 

Јовановић, обе из интерне ревизије Града Београда, организовале су за студенте АЛФА БК 

Универзитета игрицу "Етичка дилема", која је студентима пружила могућност учења на један 

потпуно нов начин. 

Током конференције ФИНИЗ на Универзитету Сингидунум студенти овог универзитета 

учествовали су и у раду секције Удружења. Исто тако, током припреме ревизорских сусрета у 

Новом Саду, позив за присуствовање овом скупу упућен је и студентима Факултета техничких 

наука. 

Поред тога, студенти АЛФА БК Универзитета учествовали су на годишњој конференцији тако 

што су припремили постер којим се промовишу смернице ИИА. С обзиром да се годишња 

конференција Удружења одржава у мају месецу, ове активности уклапају се у прославу месеца 

маја као месеца интерне ревизије. 

13. Финансијски резултат пословања 

Резултати финансијског пословања објављени су у посебном извештају, који ће, након 

усвајања на скупштини УИРС бити објављен, заједно са овим извештајем, на интернет страници 

УИРС. У 2017. г. остварен је позитиван финансијски резултат, који се у целости задржава у оквиру 

вишка прихода над расходима и служи за јачање материјалне основе УИРС. 

14. Општа оцена 

Општа оцена о резултатима рада УИРС у 2017. г. могла би се дати на основу неколико 

показатеља повезаних са оперативним пословањем и показатеља повезаних са програмским 

активностима. 

У оквиру оперативних активности, најзначајнији догађај је изналажење и закуп одговарућег 

пословног простора, израда и пуштање у рад новог веб сајта и позитиван финансијски резултат у 

пословању. Континуирано, квалитетно и професионално обављање оперативних активности је 

основ за успешно одвијање програмских активности, а позитиван резултат финансијског 
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пословања омогућује материјалну стабилност за одвијање како оперативних, тако и програмских 

активности Удружења. 

У оквиру програмских активности најзначајнији догађаји су: (1) повећање броја чланава УИРС 

на крају 2017. г. на 349 чланова са 324 чланова, колико је било на крају 2016. г. (око 8%); (2) 

Издавање четири броја часописа УИРС (ИРмагазИН), чиме је значајно повећана не само 

информисаност чланова о раду и активностима у УИРС, већ је пружена и могућности члановима за 

континуирано професионално усавршавање кроз превођење професионалних смерница и 

стручних чланака из области ревизије, углавном из часописа Internal Auditor и објављивањем 

ауторских радова. (3) Именовање Програмског одбора годишње конференције УИРС, чији је рад, 

од стране учесника конференције, изузетно добро оцењен. (4) Одржавање округлог стола у 

сарадњи са Факултетом техничких наука у Новом Саду и секције за интерне ревизију у оквиру 

конференције ФИНИЗ Универзитета Сингидунум допринело је јачању сарадње УИРС са 

академском заједницом. (5) У области континуираног професионалог усавршавања, УИРС је 

својим програмским активностима обезбедио 73 ЦПЕ за своје чланове. 

Поред наведених догађаја који су карактерисали 2017. г., настављен је развој сарадње са 

регулаторним организацијама у Србији и институтима интерних ревизора из земаља у окружењу. 

Наши чланови били су предавачи и гости на неколико скупова у ино институтима и на нашој 

конференцији учествовао је већи број предавача из иностранства. 

Наведени резултати били су добра основа за сагледавања правца у коме треба да се одвијају 

будуће активности Удружења и будућих задатака уопште. У том смислу, неопходно је даље 

повећање броја активних чланова Удружења кроз развој програма професионалног усавршавања. 

Будуће активности треба усмеравати на пружање што бољих услуга члановима, које се заснивају 

на понуди и ресурсима IIA Глобал, као и на сопственим могућностима УИРС да креира услугу која 

ће имати вредност за чланове (преводи професионалних смерница и стручних текстова и 

организација квалитетних стручних скупова). 

Иако је значајан, допуштамо да досадашњи напредак УИРС није сасвим видљив нити у 

целости познат свим члановима, а поготову широј јавности. Стога део ресурса и активности УИРС и 

у сваком наредном периоду треба и даље да буде посвећен промоцији самог Удружења, његових 

потенцијала и посебно, његових чланова. 

 

 ПРЕДСЕДНИК 
 УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ 

 

Београд,09.06.2018. др Јозефина Беке Тривунац, ЦИА 
 


