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СТРАТЕШКИ ПЛАН УИРС ЗА ПЕРИОД 
2019.-2023. Г. 
 

1. Стратешки циљеви ИИА Глобал 

Стратешки план ИИА за период од 2019. до 2023. г. садржи следећу Мисију и Визију, од којих 

су обе поново разматране и потврђене на Глобалном савету у 2017. г. (Према Статуту ИИА, 

Глобални савет припрема инпуте за стратешко усмерење ИИА.) 

Мисија ИИА (основни циљ, зашто ИИА постоји) је:  

Да води професију на глобалном нивоу и да унапређује њену вредност. (To lead the 

global profession and advance its value.) 

Визија ИИА (шта ИИА жели да постигне):  

Професија интерне ревизије биће универзално призната као неодвојиви део 

ефективног управљања организацијом, управљања ризицима и контролом. (Internal 

audit professionals will be universally recognized as indispensable to effective governance, 

risk management, and control.) 

Глобални стратешки план ИИА за период од 2019. до 2023. године почива на три циља: 

1. ЈАЧАЊЕ ПРОФЕСИЈЕ: Јачање професије интерне ревизије одвија се путем стварања 

могућности члановима ИИА да ангажују интересне стране и обезбеде увид у ризике који имају 

утицаја на организације. 

2. КОМПЕТЕНТАН ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ: Чланови су компетентни и одлучни да испуне 

очекивања интересних страна и покажу вредност наше професије. 

3. ОДРЖИВА ГЛОБАЛНА ВРЕДНОСТ: Вредност члановима ИИА испоручује се глобално путем 

одрживог оперативног модела. 

Глобални стратешки план ИИА детаљно се преиспитује сваких три године, након чега се 

ревидира или припрема потпуно нов план. Глобални савет је 2018. г. разматрао питања која 

могу имати утицаја на развој стратегија ИИА. Резултат тог разматрања дат је у Глобалном 

стратешком плану за период од 2019. до 2023. г. 
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2. Стратешки циљеви УИРС-а 

ЦИЉ А. Јачање професије: УИРС ће усмеравати професију путем континуираног 

ширења најсавременијих знања, користећи искуства, подршку и ресурсе ИИА Глобал. 

ЦИЉ Б. Заступање: УИРС ће промовисати професију тако да допринесе јасном 

разумевању улоге интерне ревизије од стране кључних интересних страна интерне 

ревизије. 

ЦИЉ В. УИРС као лидер: УИРС ће бити препознат као водећи глас професије интерне 

ревизије у Србији.  

ЦИЉ Г. Јачање капацитета: УИРС ће да сарађује са другим институтима ИИА ради 

јачања професије интерне ревизије.  

ЦИЉ Д. Одрживе вредности: УИРС ће да развије финансијски и пословни модел који 

ће му омогућити да на одржив начин ствара вредност за своје чланове. 

3. Активности за остварење стратешких циљева 

ЦИЉ А. Јачање професије: УИРС ће усмеравати професију путем континуираног 

ширења најсавременијих знања, користећи искуства, подршку и ресурсе ИИА 

Глобал. 

Активност:  

А.1. Делити и промовисати најсавременија одговарајућа знања и смернице које су 

потребне професији интерне ревизије путем: 

 Oрганизовања разноврсних стручних скупова; 

 Преводом професионалних смерница ИИА; 

 Организовањa секција у складу са потребама чланова; 

 Издавањем часописа и других публикација; 

 Постављањем пригодних информација на свом вебсајту; 

 Сарадњом са универзитетима и академском заједницом; 

 Сарадњом са другим организацијама и професионалним удружењима. 

Показатељи остварених резултата 

(1) Број различитих стручних скупова (укључујући и скупове одржане у сарадњи са 

униврзитетима и другим организацијама и професионалним удружењима). 
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Циљна вредност на годишњем нивоу: једна конференција, пет семинара, два 

панела и један округли сто, од чега два бесплатна за чланове. Овај показатељ 

прати се годишње. 

(2) Тематика и динамика одржавања стручних скупова прилагођава се потребама 

чланства за одржавање професионалних сертификата. Циљна вредност на 

годишњем нивоу: по један скуп са темом из ИТ, етике и МОПП-а. Овај 

показатељ прати се годишње. 

(3) Број ЦПЕ који може бити остварен на стручним скуповима. Циљна вредност: 80 

ЦПЕ годишње. Овај показатељ прати се годишње. 

(4) Број учесника стручних скупова. Циљна вредност: Сваки члан да присуствује 

догађају бар једном годишње. Овај показатељ прати се годишње. 

(5) Број преведених смерница. Циљна вредност: све обавезне смернице и сви 

Водичи за примену. Овај показатељ прати се годишње. 

(6) Број издатих ИР магазина и других публикација. Циљна вредност: два издања 

годишње. Овај показатељ прати се годишње. 

(7) Актуелност информација постављених на сајту Удружења. Циљна вредност: 

Благовременост примерена значају информација и периодом времена који је 

члановима потребан да прибаве средства за уплату котизације. Овај показатељ 

прати се годишње. 

Активност: 

А.2. Подстицати чланове Удружења да се придржавају Етичког кодекса и Стандарда. 

Показатељи остварених резултата 

(1) Број пријављених чланова који се у свом раду не придржавају Етичког кодекса и 

Стандарда. Циљна вредност: нула. Овај показатељ прати се годишње. 

Активност: 

А.3. Подстицати стицање професионалних звања код ИИА.  

Показатељи остварених резултата 

(1) Број чланова који су стекли ЦИА звање или друга звања код ИИА. Циљна 

вредност: (минимум) 3. Овај показатељ прати се годишње. 
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ЦИЉ Б. Заступање: УИРС ће промовисати професију тако да допринесе јасном 

разумевању улоге интерне ревизије од стране кључних интересних страна интерне 

ревизије. 

Aктивности: 

Б.1. У сарадњи са регулаторним органима подстицати развој професије интерне 

ревизије; 

Б.2. Учествовати у јавним расправама везаним за доношење одговарајућих закона и 

друге регулативе; 

Показатељи остварених резултата 

(1) Број одржаних заједничких стручних скупова (округли столови, панел дискусије, 

расправе и сл) у сарадњи са регулаторним органима. Циљна вредност: 

(минимум) један скуп. Овај показатељ прати се годишње. 

(2) Учествовање у јавним расправама у складу са променама у регулаторном 

окружењу. Овај показатељ прати се годишње. 

Активност: 

Б.3. Промовисати функцију интерне ревизије лицима на функцијама ван професије 

интерне ревизије.; 

Показатељи остварених резултата 

(1) Број одржаних промотивних активности намењен лицима на функцијама ван 

професије интерне ревизије. Циљна вредност: (минимим) један. Овај показатељ 

прати се годишње. 

Активност: 

Б.4. Промовисати функцију интерне ревизије код других професионалних удружења 

Показатељи остварених резултата 

(1) Број промотивних активности код других професионалних удружења. Циљна 

вредност: (минимим) један. Овај показатељ прати се годишње. 
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ЦИЉ В. УИРС као лидер: УИРС ће бити препознат као водећи глас професије интерне 

ревизије у Србији. 

Активност: 

Ц.1. Учествовати у дискусијама о питањима повезаним са интерном ревизијом. 

Показатељи остварених резултата 

(1) Учешће Удружења у дискусијама о питањима повезаним са интерном 

ревизијом. Циљна вредност: (минимим) један. Овај показатељ прати се 

годишње. 

Активност: 

Ц.2. Објављивати стручне текстове и резултате истраживања из интерне ревизије у 

публикацијама које није издало Удружење и на скуповима који нису 

организовани од стране Удружења. 

Показатељи остварених резултата 

(1) Број излагања чланова УИРС на скуповима који нису организовани од стране 

Удружења. Циљна вредност: (минимим) један. Овај показатељ прати се 

годишње. 

(2) Број стручних радова у публикацијама које није издало Удружење, а којима је 

писано о интерној ревизији. Циљна вредност: (минимим) један. Овај показатељ 

прати се годишње. 

 

ЦИЉ Г. Капацитет: УИРС ће да сарађује са другим институтима ИИА ради јачања 

професије интерне ревизије.  

Активност: 

Д.1. Позивати чланове из других института за предаваче на својим стручним 

скуповима. 

Показатељи остварених резултата 

Број предавача из других института на стручним скуповима у организацији УИРС. 

Циљна вредност: (минимим) два. Овај показатељ прати се годишње. 

Активност: 

Д.2. Подстицати своје чланове да буду предавачи на стручним скуповима других 

института. 
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Показатељи остварених резултата 

(1) Број чланова Удружења који су били предавачи на стручним скуповима 

организованиод стране других института. Овај показатељ прати се годишње. 

Циљна вредност: (минимим) пет. 

Активност: 

Д.3. Организовање заједничких стручних скупова са другим институтима и других 

активности од заједничког интереса. 

Показатељи остварених резултата: 

(1) Број организованих  заједничких стручних скупова. Циљна вредност: (минимим) 

један. Овај показатељ прати се годишње. 

(2) Број заједничких превода, часописа и сл. са другим институтима. Циљна 

вредност: (минимим) један. Овај показатељ прати се годишње. 

 

ЦИЉ Д. Одрживе вредности: УИРС ће да развије финансијски и пословни модел који 

ће му омогућити да на одржив начин ствара вредност за своје чланове. 

Активност: 

Е.1. Утврдити изворе средстава за финансирање рада УИРС 

Е.2. Израда балансираног годишњег буџета пословања. 

Показатељи остварених резултата 

(1) Избалансирани однос прихода од чланарине и других прихода, у односу 25:75, 

с тим што треба настојати на расту осталих прихода. Овај показатељ прати се 

годишње, а по потреби и чешће. 

(2) Годишњи буџет са усклађеним приходима и расходима. Циљна вредност: 

Позитиван резултат финансијског пословања. Овај показатељ прати се 

полугодишње, а по потреби и чешће. 

 

ДАТУМ ДОНОШЕЊА 

Овај Стратешки план донет је на 15 (69) седници Председништва која је одржана 

13.11.2018. године. 


