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Предавачи УИРС учествоваће на неколико стручних скупова 

интерних ревизора које у 2019. организују други институти 

интерних ревизора 

У оквиру редовне размене предавача на конференцијама са другим институтима, неколико наших 

чланова биће предавачи на конференцијама у Хрватској, БиХ и Словенији. 

ИИА Хрватска 

Овогодишња Конференција Хрватског удружења интерних ревизора одржаће се у Ловрану од 11.-

13.04.2019. године под називом „Најбоље праксе за одрживост интерне ревизије“. Испред ИИА 

Србије на конференцији ће учествовати Бојана Радовановић, ОИР ЈС, Председник секције за 

квалитет УИРС, Интерни ревизор, ЈП Југоимпорт СДПР и др Наташа Спахић, ОИР, Члан Одбора за 

номиновања УИРС, Директор Дирекције интерне ревизије, ОТП банка Србије, Нови Сад. 

ИИА БиХ 

Удружење интерних ревизора у БиХ организује Годишњу конференцију „Иновативни приступ, 

будућност је почела: интерна ревизија, дата аналитика и специјалистичка знања“  - Гранд Хотел 

Парк – Дубровник, у периоду од 04.04. – 06.04.2019. године. Испред ИИА Србије на 

конференцији ће учествовати Оливера Радовић, ОИР ЈС, Члан Надзорног одбора УИРС, 

Руководилац самосталног сектора интерна ревизија, АД "Електромрежа Србије" Београд. 

ИИА Словенија 

8. међународна конференција Словеначког института интерних ревизора одржаће се 30. и 31. маја 

2019. године. Испред ИИА Србије на конференцији ће учествовати Марија Бановић, ЦИА, 

Председник Надзорног одбора УИРС, Председник Комисије за стандарде УИРС и Председник 

Секције за превођење УИРС, Интерни ревизор, Дунав Добровољни пензијски фонд. 
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Актуелни семинари – пријављивање у току 

1. ИТ ревизија – I део:  претње и ризици, ревизија инфраструктуре, мрежа 

и апликација:  

5. и 6. март 2019. Београд 
 

Поред увођења основних теоријских појмова кроз интерактивни рад стећићете увид и у 

практичне вештине и алате. Предавања и теме које се обрађују су интересантне и доступне 

свима без обзира да ли сте особа из струке или потпуни почетник. Након овог курса опције 

за даље усавршавање су бројне јер вам стечена знања пружају добру основу за даљу 

надоградњу знања и учење напредних алата ИТ ревизије. 

 

2. Интерна ревизија – активност која додаје вредност организацијама 

јавног сектора: 

2. и 3. април 2019. Београд 
Курс је намењен овлашћеним интерним ревизорима у јавном сектору, као и лицима која 

су у поступку сертификације. Учесници ће путем симулације ревизије на бази студије 

случаја проћи кроз све фазе ревизорског ангажмана – планирање, извођење и 

извештавање. 

Водећи принципи за ефективно управљање афилијацијом 

Крајем 2017. године Глобални одбор Института интерних ревизора усвојио је Водеће принципе за 

ефективно корпоративно управљање, чија примена помаже афилијацијама да, усаглашавајући се 

у свом раду са њима, граде јаку основу своје организације и свог пословања. Признавањеи 

усвајање ових општепризнатих правних и етичких начела, као и начела полагања рачуна не само 

да ће бити од користи афилијацијама, већ и свим интересним странама више од 190.000 чланова 

ИИА. 

Почев од 2018. године, афилијације су дужне да извештавају о свом степену усклађености са 

Водећим принципима за добро корпоративно управљање. Имајући у виду чињеницу да могу да 

постоје разлози, као што су локални закони и културне разлике, које могу да имају утицаја на 

постојање неусклађености у неким сегментима, Глобални одбор прихватио је правило 

извештавања "прихвати или објасни". 
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Основна начела из овог документа резултат су најбоље светске праксе и за потребе овог 

документа подељена су у три групе: 

1. Законска усклађеност и јавно обелодањивање 

2. Ефективно корпоративно управљање 

3. Надзор над финансијама 

Током претходних годину дана, Председништво УИРС разматрало је усклађеност 

корпоративног управљања у УИРС са овим документом и донело неколико нових интерних 

аката, о чему су доступне информације у записницима Председништва на сајту УИРС. У 

наредном периоду треба донети писани Кодекс понашања и Политику плана наслеђивања и 

одговарајуће процедуре за случај трајне измене вођства, планираног или изненадног.  

О својој уклађености са овим смерницама УИРС је поднео извештај Глобалном Институту 

интерних ревизора у марту месецу 2018. г. Наредни извештај подноси се до 15. марта 2019. г. 

Ова начела преведена су на српски језик и објављена су на сајту УИРС. За превод начела на српски 

језик заслужни су: Марија Бановић, ЦИА, Интерни ревизор, Дунав добровољни пензијски фонд, 

Иван Ђунисијевић, ОИР-КОР, Bank of China Србија а.д., и др Јозефина Беке Тривунац, ЦИА, Редовни 

професор, АЛФА БК Универзитет. 
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Број чланова ИИА по изабраним земљама и регионима на крају 2018. г. 

Број чланова по афилијацијама говори о уређености окружења у привредном и посебно у јавном 

сектору сваке земље. Због тога многе земље подстичу своје интерне ревизоре да буду чланови 

локалне афилијације ИИА и да активно учествују у јачању професије. За илустрацију стања у 

Србији, поред афилијације ИИА Србија наведен је и број чланова по афилијацима у окружењу и 

неколико репрезентативних европсхих и светских афилијација. 

Држава или територија Број чланова 

IIA Austria 702 

IIA Bosnia and Herzegovina 248 

IIA Bulgaria 586 

IIA China 3.924 

IIA Croatia 265 

IIA Czech Republic 1.141 

IIA Germany 2.876 

IIA Greece 717 

IIA Hungary 373 

IIA Italy  3.790 

IIA Montenegro 65 

IIA Poland 1.659 

IIA Russia 3.391 

IIA Serbia 380 

IIA Slovenia 249 

IIA The Former Yugoslav Republic of Macedonia 181 

IIA North America (United States, Canada, the Caribbean, Bermuda, 

Guyana, and Trinidad & Tobago) Преко 70.000 

 

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 напрeдују у својој професионалној каријери. За активно учешће у другим комисијама и 

секцијама посетите: https://uirs.rs/kontakt/ 


