
На основу члана 18. Статута Удружења интерхних ревизора Србије (у даљем тексту УИРС), 

Председништво УИРС на својој 35. седници одржаној 16.09.2014.  године, са изменама и допунама са 

16. седнице одржане 16.12.2018. године, доноси овај: 

 

 

ПРАВИЛНИК О ПРИЗНАВАЊУ ЦПЕ ПОЕНА ЧЛАНОВИМА УИРС СА ЦИА СЕРТИФИКАТИМА 

Опште одредбе 

Члан 1. 

Овим Правилником дефинишу се критеријуми, начин и поступак вредновања активности чланова 

УИРС са звањем ЦИА (Цертифиед Интернал Аудитор), ради признавања сати-поена за континуирано 

професионално усавршавање (Continuing Proffesional Education у даљем тексту: ЦПЕ) код Глобалног 

Института интерних ревизора (The Institute of Internal AuditorsGlobal, у даљем тексту ИИА). 

Основ за доношење овог Правилника је документ под називом "Политике континуираног 

професионалног образовања: Захтеви за програме сертификације и квалификације (Continuing 

Professional Education Policy: Requirements for Certification and Qualification Programs) – претходно 

познат као "Административна директива број 4" (Administrative Directive No.4). 

Право на вредновање активности/ или остваривање сати-поена/ по овом Правилнику, остварује се 

само и искључиво на основу активности које се одвијају у оквиру, односно у  организацији УИРС. 

Активности које се вреднују 
 

Члан 2. 

На основу Политике континуираног професионалног образовања: Захтеви за програме сертификације 

и квалификације у оквиру УИРС могу се вредновати следећих активности:  

1. Учешће на програмима образовања; 

2. Усмено излагање на стручним скуповима; 

3. Превођење компоненти Међународног оквира професионалне праксе (МОПП); 

4. Превођење стручних чланака, методолошког материјала и других текстова за потребе УИРС; 

5. Писање чланака за публикације УИРС; 

6. Активно учешће чланова на функцијама у раду Председништва, Надзорног одбора, Етичког 

одбора и Одбора за номиновања; 

7. Активно учешће чланова у програмима рада комисија и секција; 

8. Активно учешће на пројектима у којима је УИРС носилац пројекта или један од учесника у 

пројекту. Стручни скупови обухватају: конференције, семинаре, тренинге, радионице, панел 

дискусије и округле столове. 

  



Критеријуми за вредновање 

Члан 3. 

Активност Критеријум за вредновање Доказ 

1. Учешће на стручним 
скуповима у организацији УИРС. 

Време трајања, 50 мин = 1 ЦПЕ.  Уплаћена котизација и 
евиденција о присуству коју 
води надлежно лица УИРС. 

2. Усмено излагање на стручним 
скуповима у организацији УИРС. 

За излагање које се изводи први 
пут, број остварених ЦПЕ 
израчунава се на основу 
времена  трајања (50 мин = 1 
ЦПЕ) плус времена за припрему 
излагања, које су израчунава 
као троструко време трајања 
излагања. За свако наредно 
излагање, остварени ЦПЕ 
израчунавају се само на основу 
времена трајања излагања. 

Програм са прегледом учесника 
стручног скупа и потврда 
надлежног лица УИРС о 
извршеном излагању. 

3. Превођење компоненти 
МОПП. 

1 ЦПЕ за 200 речи Публикован преведни текст са 
потврдом председника 
Комисије за стандарде о 
ауторству превода. 

4. Превођење стручних чланака, 
методолошког материјала и 
других текстова за потребе 
УИРС. 

Исто као за превођење 
компоненти МОПП-а.  

Публикован преведни текст са 
потврдом председника Секције 
за превођење о ауторству 
превода.  

5. Писање чланака за 
публикације УИРС. 

Исто као за превођење 
компоненти МОПП-а  

Објављени чланак у 
публикацији УИРС. 

6. Активно учешће чланова на 
функцијама у раду 
Председништва, Надзорног 
одбора, Етичког одбора и 
Одбора за номиновања.  

Време трајања, пуних 50 мин = 1 
ЦПЕ. 

Записници са састанка. 

7. Активно учешће у раду 
комисија и секција. 

Време трајања, пуних 50 мин = 1 
ЦПЕ. 

Записници са састанка или 
извештај председника комисије 
или секције, или Секретара или 
Председнка УИРС који је 
састављен на основу тих 
записника. 

8. Активно учешће на 
пројектима у којима је УИРС 
носилац пројекта или један од 
учесника у пројекту. 

За писане пројекте примењују 
се исти критеријуми као за 
писања чланака у 
публикацијама УИРС. За 
излагања у оквиру пројеката 
примењују се исти критеријуми 
као за излагања у оквиру 
стручних скупова. 

Прихваћени пројекти, ако се 
пројекат ради за трећа лица. 
Потврда руководиоца пројекта 
о извршеном излагању.  

 



Комисија за ЦПЕ 

Члан 4. 

У циљу реализације чланова 2. и 3. овог Правилника УИРС ће формирати Комисију за ЦПЕ (у даљем 

тексту: Комисија). Комисија има председника и чланове. Задатак Комисије је:  

1. Да вреднује достављени материјал о извршеним активностима од стране чланова УИРС према 

усвојеним критеријумима из члана 3. овог Правилника; 

2. Да издаје потврде о ЦПЕ поенима; 

3. Да води записник са сваке одржане седнице Комисије; 

4. Да периодично подноси извештај о свом раду Председништву УИРС. 

Председник Комисије је одговоран за правилно спровођење и поступање у складу са одредбама овог 

Правилника. 

Подношење захтева 

Члан 5. 

Захтев за признавање „ЦПЕ“ поена доставља се Комисији, електронским путем, на е-маил адресу: 

cpe@uirs.rs као и цц на е-маил адресу kancelarija@uirs.rs. 

Образац ”Захтева” дат је у Прилогу 1 овог Правилника и његов је саставни део. 

Уз захтев за признавање ЦПЕ поена подноси се и документација која служи као доказ о оствареним 

активностима. Комисија има право да за извршене активности затражи мишљење и потврду од 

надлежних лица из УИРС (Председништво или секретар УИРС). 

Комисија има право да од подносиоца захтева затражи и додатне усмене или писмене информације, 

поред доказа дефинисаних у члану 3. овог Правилника, уколико оцени за потребно. 

Изузетно, захтев за признавање ЦПЕ поена, по основу учећа на Конференцији и семинарима, не мора 

се достављати уколико је у пријави за учешће на догађају већ наведено да се захтева потврда. 

Одлучивање о оствареним ЦПЕ поенима 

Члан 6. 

Одлуке о признавању ЦПЕ поена доносе се на седницама.  

Седнице Комисије одржавају се квартално, а у случају потребе и чешће. Седнице се могу одржавати и 

електронским путем. 

Одлуке се доносе сагласношћу просте већине чланова. Ако се седница одржава електронским путем, 

сагласност мора бити у писаном облику. 
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Извештавање о признатим ЦПЕ поенима-издавање потврда 

Члан 7. 

Комисија издаје  потврде о признавању ЦПЕ поена у року од 15 дана по истеку квартала у коме су 

захтеви поднети. Изузетно за захтеве који су поднети до краја месеца новембра, Комисија издаје  

потврде о признавању ЦПЕ поена до 20. децембра текуће године, уважавајући чињеницу да се ЦПЕ 

поени остварују на годишњој основи. 

За захтеве по основу става 5. из члана 5. овог Правилника, а који се односе на стручне скупове 

(конференција и семинари), Комисија издаје потврде по одржавању стручног скупа, на основу списка 

који ће сачинити секретар УИРС и доставити га председнику Комисије. 

Потврде о издатим ЦПЕ поенима потписује председник Комисије и Председник УИРС. 

Потврде о оствареним ЦПЕ поенима достављају се подносиоцима захтева/учесницима скупова у 

електронском облику и истовремено као цц на е адресу: kancelarija@uirs.rs. 

Образац потврде дат је у Прилогу 2 овог Правилника. Потврде се нумеришу редним бројем кроз 

годину издавања. Документација на основу које је издата потврда такође се нумерише истим редним 

бројем. 

Чување издатих потврда и доказне документације 

Члан 8. 

Издате потврде, захтеви и доказна документација, чувају се у електронском облику на два места: (1)  

код председника Комисије за ЦПЕ, и (2) код Секретара УИРС. 

Потврде и доказна документација чувају се три године. 

Извештавање Председништва УИРС 

Члан 9. 

О свом раду Комисија извештава Председништво УИРС годишње.  Садржај, обим и структура 

извештаја обавезно садржи следеће податке:  

1. Датум одржавања седнице Комисије;  

2. Податке о присутним члановима;  

3. Време почетка и завршетка сединице;  

4. Листа чланова са њиховим ИД бројем који су доставили своје захтеве за признавање ЦПЕ 

поена и описом материјала који је достављен на разматрање;  

5. Број ЦПЕ поена који му се по основу наведених активности признаје;  

6. Број издатих потврда. 

Годишњи извештај садржи и листу потврда које су издате у току године, са бројем потврде и датумом 

издавања. Годишњи извештај објављује се на затвореном делу интернет странице Удружења. 
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Члан 10. 

Одредбе овог Правилника преиспитују се најмање једном годишње и резултати тих испитивања 

укључују се у годишњи извештај из претходног члана.  

Члан 11. 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Председништва УИРС и примењиваће се за 

остваривање ЦПЕ поена за целу 2018.годину и надаље. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о признавањеу ЦПЕ поена 

члановима УИРС са ЦИА сертификатима. 

 ПРЕДСЕДНИК  
Удружења интерних ревизора Србије  
 
с.р. др Јозефина Беке Тривунац, ЦИА 

 


