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Међународна годишња конференција интерних 
ревизора у 2019. г. 

Осма међународна годишња конференција интерних 

ревизора Србије одржаће се 16. и 17. маја 2019. године 

у хотелу ИЗВОР у Аранђеловцу. Тематски назив 

конференције гласи:  

Визијом до позиционИРања Интерне 

ревизије као кључног партнера 

Програмски одбор конференције чине: Јадранка Кораћ, 

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

ОИР ЈС и Младен Кандић, ЦИА. 

Иницијатива Секције за јавни сектор 

Секција за јавни сектор поново је 25. децембра упутила Министарству финансија и Министарству 

државне управе и локалне самоуправе иницијативу за измену и допуну прописа којима се уређују 

плате интерних ревизора у јавном сектору – конретно јединицама локалне самоуправе. 

Иницијатива се односи на измену и допуну Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

именованих и постављених лица и запослених у државним органима и Закона о платама 

службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе. 

Интерни ревизори запослени у јединицама локалне самоуправе у иницијативи предлажу да у 

прописима буду препознати у делу корективног коефицијента за обрачун и исплату плате у односу 

на сложеност и обим посла који обављају. 

Од 1. јануара 2019. мења се садржај ЦИА испита 

Већ више од 40 година звање ЦИА говори о достигнутим високим стандардима у професији интерне ревизије. 

Да би се обезбедило да је материја која се полаже на испиту актуелна и меродавна, периодично се 

преиспитују захтеви професије на глобалном нивоу, а ради утврђивања знања, вештина и способности које су 

највише потребне савременим практичарима интерне ревизије. Најновија студија показала је да је неопходно 

извршити ревизију испитних програма ради њиховог усклађивања са развојем професије интерне ревизије 

широм света. 
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Први део ЦИА испита 

Основе интерне ревизије 

Други део ЦИА испита 

Пракса интерне ревизије 

Трећи део ЦИА испита 

Знање о пословању  
за интерну ревизију 

Досадашњи програм 

I. Управљање активношћу интерне 

ревизије 

II. Управљање појединачним 

ангажманом 

III. Ризик преваре и контроле 

Досадашњи програм 

I. Управљање организацијом / 

Пословна етика 

II. Управљање ризицима 

III.Организациона структура / 

Пословни процеси и ризици 

IV. Комуникација 

V. Управљање / Принципи 

лидерства 

VI. ИТ / Континуитет пословања 

VII. Управљање финансијама 

VIII.Глобално пословно окружење 

Досадашњи програм 

I. Обаезне смернице 

II. Интерне контроле / Ризици 

III. Извођење ревизорског 

ангажмана – Ревизорске алатке 

и технике 

Нови програм 

I. Управљање активношћу интерне 

ревизије 

II. Планирање ангажмана 

III. Извођење ангажмана 

IV. Извештавање о резултатима 

ангажмана и надзор над 

напредовањем 

Нови програм 

I.  Пословна способност 

II. Безбедност информација 

III.Информационе технологије 

IV.Управљање финансијама 

Нови програм 

I. Основи интерне ревизије 

II. Независност и објективност 

III. Стручност и дужна 

професионална пажња 

IV. Уверавање у квалитет и 

програм унапређења 

V. Управљање организацијом,, 

управљање ризицима и 

контрола 

VI: Ризик преваре 

 

 

  

"Глобално пословно окружење и 

професија интерне ревизије 

пролазе кроз велике промене. 

Осавремењени испит повећава 

јасност, једнообразност и 

усаглашеност са ИИА 

Међународним стандардима 

професионалне праксе интерне 

ревизије." 
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Нове смернице интерне ревизије издате у 2019. г. 

Supplemental Guidance Допунске смернице 

Auditing Third-party Risk Management, October 
2018 

Ревизија управљања ризиком трећих лица 

Auditing Insider Threat Programs, August 2018  Ревизија програма унутрашњих претњи 

Auditing Capital Adequacy and Stress Testing for 
Banks, May 2018  

Ревизија адекватности капитала банака и 
тестова на стрес 

Auditing Grants in the Public Sector, April 2018  Ревизија додељивања у јавном сектору 

Auditing Model Risk Management, March 2018 Ревизија модела управљања ризиком 

Coordination and Reliance: Developing an 
Assurance Map, February 2018 

Координација и ослањање: Развој мапе 
уверавања 

 

Срећна Нова 2019. година 

 

Уз крилатицу интерних ревизора: 

Напредујемо кроз сарадњу! 

За активно учешће у комисијама и секцијама посетите: 

https://uirs.rs/kontakt/ 

https://na.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Third-Party-Risk-Management-Practice-Guide.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/GTAG-Auditing-Insider-Threat-Programs.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Capital-Adequacy-and-Stress-Testing-for-Banks.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Capital-Adequacy-and-Stress-Testing-for-Banks.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Grants-in-the-Public-Sector.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/auditing-model-risk-management.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/coordination-and-reliance-developing-an-assurance-map.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/coordination-and-reliance-developing-an-assurance-map.aspx
https://uirs.rs/kontakt/

