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Стратешки план ИИА Србије за период од 2019. до 2023. г. 

На 15. проширеној седници председништва (69. седници од оснивања) која је одржана 13.11.2018. 

г. усвојен је стратешки план УИРС за период од 2019. до 2023. године. 

Стратешки план има пет циљева: 

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

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

ИЉ 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. 

За сваки циљ наведене су активности и показатељи успешности остварења активности. Стратешки 

план се периодично преиспитује, и по потреби усклађује са стратешким планом ИИА Глобал. 

Стратешки план доступан је на порталу УИРС: https://uirs.rs/wp-content/uploads/2018/11/Strateski-

plan-UIRS-2019_2023-1.pdf 

Међународна годишња конференција 2019. г. 

Програмски одбор осме међународне конференције интерних ревизора Србије која ће се одржати 

у 2019. години договорио се да тематски назив конференције гласи: "Визијом до позиционИРања 

Интерне ревизије као кључног партнера (Positioning Internal Audit as a key partner through vision). 

Председништво УИРС формирало је Програмски одбор у саставу: Јадранка Кораћ, ЦИА, 

председник и чланови: Марија Бановић, ЦИА, Јелена Рунић, ЦИА, ЦРМА, Оливера Радовић, ОИР ЈС 

и Младен Кандић, ЦИА. Оптимални датуми за конференцију су 17.-18. мај и 23.-24. мај 2019. г. 

Коначан датум и место конференције објавићемо накнадно. 
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Основана је Комисије за праћење регулативе интерне ревизије у Србији 

Комисија за праћење регулативе интерне ревизије у Србији основана је са циљем укључивања ИИА 

Србија у глобални процес праћења регулације професије интерне ревизије, а ради јачања њене 

улоге у процесу корпоративног управљања. 

Задаци комисије су да прати промене у регулативи професије интерне ревизије у Србији, даје 

препоруке о питањима која треба обухватити новом регулативом или посебно регулисати, 

организује превођење извештаја и обавештења ИИА и припрема извештаје по тим питањима, по 

потреби, а најмање једном годишње.  

Детаљније информације о питањима регулације професије интерне ревизије које су предмет 

интересовања професије на глобалном нивоу налазе се у следећим документима: 

• Global advocacy special report: laws, regulation, and licencing of internal audit 

• Appendix А: Recommended policy for laws, regulation, and licensing of internal audit 

• Appendix B: Legislative and regulatory guidelines 

 

Чланови Комисије за праћење регулативе су: Оливера Радовић, ОИР ЈС из ЕМС, Председник; Сандра 

Вукчевић, Град Београд, Секретар; Драгана Блечић, ОИР, ДДОР-Гарант а.д.; Јелена Рунић, ЦИА, 

ЦРМА, Сава-осигурање а.д.; и Јадранка Кораћ, ЦИА, НБС. 

Превод документа ПРИЛОГ А: Препоручене политике за законе, прописе и лиценцирање 

интерних ревизора доступан је на порталу УИРС: https://uirs.rs/strucne-aktivnosti/komisije/za-

pracenje-regulative-interne-revizije-u-srbiji/ 

У децембру 2018. г. држана су два бесплатна стручна скупа за чланове УИРС 

У оквиру мултиконгрес а „SERBIAN VISIONS“ (24.11.2018. Београд, хотел „Radisson Blu Old Mill“) 

чланови Секције за квалитет: Бојана Радовановић, Јелена Бабовић и Светлана Јамандиловић. 

организовале су радионицу на тему: „Како нас види руководство – у очима субјекта ревизије“. 

Више информација о овом мултиконгресу доступно је на: http://www.serbian-visions.rs/ 

У оквиру годишње конференције  Универзитета Сингидунум ФИНИЗ, УИРС је организовао сесију са 

темамом из области интерне ревизије под називом: „Улога интерне ревизије у идентификовању, 

спречавању и ублажавању могућих штетних последица у пословању организација“. Предавачи на 

ово скупу били су: Небојша Јеремић, Јелена Словић и Петар Кишдобрански. 

Свим предавачима захаљујемо на спремности да поделе своја искуства са члановима УИРС. 
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У припреми је објављивање превода двеју смерница 

Преведени, рецензирани и лекторисани текстови следећих двеју смерница проследиће се ових 

дана у штампарију: 

• ГТАГ 1 Водич за ревизију глобалних технологија (превод:  Младен Кандић, ЦИА, рецензија 

превода: Марија Бановић, ЦИА, Стефан Поповић - дипломирани информатичар и Јозефина 

Беке Тривунац, ЦИА 

• Практични водич: Ревизорски извештаји (превод: Ненад Михајловић, ЦИА;  рецензенти: 

Марија Бановић, ЦИА и Иван Ђунисијевић) 

Очекујемо да се преводи ових двеју смерница објаве до краја године. 

Виртуелна конференција ИИА Украјине 

ИИА Украјина одлучила је да 13 најбољих предавања са своје конференције која је одржана у 

Кијеву од 26. до 28. септебра ове године учини доступним и члановима Глобалног Института 

интерних ревизор који нису присуствовали том скупу. Учешће на овој виртуелној конференцији 

доноси 16 ЦПЕ, од чега 2 ЦПЕ из етике. Цена укључења у виртуелну конференцију износи $189. Сва 

предавања су на енглеском језику. 

Снимак предавања доступан је на линку: http://teamzone.com.ua/iia-course-2018 

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/ 
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ПРИЛОГ: ДОПИС ИИА УКРАЈИНЕ 

Dear friends! 

Imagine that you could develop your professional skills, study best practice, and meet leaders of the Internal Audit 
(IA) Profession without spending much time, costs, and not even taking your eyes off the gadget which are reading 
this text from. 

What if we add CPE hours and comfortable and familiar on-line education platform format? 

Sounds exciting? 

We are excited too to propose you our unique product, which was created on the basis of the recent IIA Ukraine 
International Conference on the Innovation in Digital World held in Kyiv on 26-28 September 2018. The Product 
combines digital materials of the Conference and video presentations. You will get online access to the materials 
available any time and from any personal device. 

We strive providing you best products at affordable price. 

Full pack includes 13 video- and digital presentations and provides 16 CPE hours including 2 on Ethics! 

Price of the Full pack is only $189. All materials are in English. 

After the payment you get online unlimited open-ended access and immediately may start your education in a 
comfortable format. CPE hours are accrued within 2 days, you will get communication from IIA Ukraine with the 
certificate enclosed. Obtained CPE hours may be reported in 2018 or in 2019. 

To obtain online course please follow the link: http://teamzone.com.ua/iia-course-2018 

  

Sincerely yours, 

IIA Ukraine Board 

https://iia.org.ua 

 


