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1. Основни подаци о Удружењу интерних ревизора Србије 

Удружење интерних ревизора Србије (даље у тексту: УИРС или Удружење или ИИА Србија), 

пуноправни је члан глобалног Института интерних ревизора (даље у тексту: Глобални институт, 

ИИА Глобал) и члан је Европске конфедерације института интерних ревизора (ЕЦИИА). Основано 

је 2008. г. као недобитна организација са циљем промоције и унапређења професије интерне 

ревизије у Србији. Ни један члан на функцијама у органима Удружења не прима никакву 

надокнаду за свој рад, као ни трошкове повезане са тим ангажовањем. УИРС је уписан у Регистар 

удружења код Агенције за привредне регистре 28.06.2010. г. под бројем БУ 6457/2010. У 

глобалном ревизорском окружењу Удружење носи назив "ИИА Србија". 

Један од основних задатака Удружења је да помаже интерним ревизорима у приватном и 

јавном сектору, чинећи им доступним најсавременија знања из области којом се баве и 

пружајући им могућност повезивања са својим колегама у домаћем и међународном 

окружењу.У том смислу остварује се и сарадња са другим локалним институтима интерних 

ревизора, универзитетским институцијама и другим организацијама, која се углавном одвија 

кроз размену/учешће предавача на стручним скуповима и сарадњи на организацији стручних 

скупова. 

Посебна пажња посвећује се подстицању чланова да својим добровољним радом у оквиру 

Удружења развијају своја професионална знања, вештине и способности рада у тимовима, и да 

користе могућности за размену искустава са другим члановима на локалном и глобалном нивоу. 

Крилатица интерних ревизора гласи: "Напредујемо кроз сарадњу!". 

2. Усклађеност активности УИРС са Статутом и стратешким циљевима 

развоја током 2018. г. 

Активности спроведене током извештајног периода биле су у функцији и доприносиле су 

напредовању УИРС ка остваривању циљева наведених у Статуту УИРС и годишњем плану 

активности. 

Током извештајног периода кључне активности УИРС биле су усмерене: 

1. На усклађивању корпоративног управљања у УИРС са захтевима Оквирног споразума о 

међусобним односима са Глобалним Институтом ИИА (Master Relationship Agreement - 

MRA) и Усмеравајући принципи за ефективно корпоративно управљање афилијацијом 

које је усвојио ИИА (Guiding Principles for Effective Affiliate Governance); 

2. На јачање положаја и значаја УИРС у домаћој средини и институтима интерних ревизора 

у региону; 

3. На успостављање програма континуиране едукације који би био примерен 

потребама чланства; 

4. На имплементацију поступака рада, услуга и комуникације са чланством која ће 

задржати актуелне и увећавати број чланова у складу са развојем професије у 

земљи; 

5. На промовисање стицања међународних професионалних звања и подршку 

кандидатима на стицању ових звања и њиховом одржавању; 

6. На обезбеђење адекватне материјалне и организационе структуре способне да 

одговори обавезама које УИРС има према члановима, као и обавезама које је 

преузео чланством у међународним професионалним организацијама. 
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Оквирни споразум о међусобним односима са Глобалним Институтом 

интерних ревизора ИИА 

Ради испуњења обавеза из Оквирног споразума о међусобним односима са Глобалним 

Институтом интерних ревизора (Оквирни споразум) који УИРС има са ИИА: 

• УИРС преводи све обавезне смернице ИИА и ове смернице јавно су доступне на сајту УИРС. 

УИРС такође преводи и препоручене смернице (Водиче за примену) и допунске смернице 

(Практичне водиче и друге препоручене смернице), како би их учинио доступним на српском 

језику. Преведене смернице налазе се на сајту УИРС, с тим што су бесплатно доступне само 

члановима. Лица која нису чланови УИРС могу прибавити ове смернице уз накнаду. Све 

преведене смернице доступне су и на сајту ИИА. 

• На сајту УИРС постављена су детаљна обавештења о условима програма за стицање 

професионалних звања код ИИА, која се редовно ажурирају. Обавештења и информација о 

овим активностима објављују се на сајту Удружења, Facebook страници, Билтену УИРС (који 

излази по потреби) и у сваком издању часописа УИРС. 

За превођење и објављивање свих преведених смерница ИИА, као и чланака преузетих из 

часописа ИИА Internal Auditor који су објављени у часопису УИРС, прибављена је сагласност ИИА. 

Ради популаризације стручне литературе из области интерне ревизије, Милица Ђорђевић, 

асистент на Економском факултету у Нишу, припрема за сваки број часописа УИРС приказe нових 

издања Књижаре ИИАРФ. 

Ради популаризације часописа ИИА Global Perspective and Insights, Јелена Вуковић из 

Народне банке Србије припрема кратке приказе сваког броја овог часописа. Обавештења и 

информације о овим активностима објављују се на сајту Удружења и у сваком издању часописа 

ИРмагазИН УИРС. 

Полазећи од става да корпоративно управљање одређује темеље успеха организације, 

током 2018. г. ИИА је подржавао је примену Усмеравајућих принципа за ефективно управљање 

афилијацијом (Guiding Principles for Effective Affiliate Governance - FINAL English). Узимајући у 

обзир величину глобалне мреже, ИИА мора да уложи потребан напор како би се обезбедила 

конзистентност порука које се упућују сваком од 190.000 чланова и других интересних страна. 

Глобална присутност означава свет без граница у коме активности једне афилијације могу 

негативно да утичу на цео ИИА. Сагласно Оквирном споразуму, од сваке афилијације очекује се 

да се усклади за усвојеним принципима ефективног корпоративног управљања. ИИА Србија је у 

том смислу извршила анализу степена своје усклађености са овим смерницама и о томе 

известила ИИА. Сагледане неусклађености разрешене до краја 2018. г. 

Удружење такође има обавезу да на свом сајту објављује информације о стицању 

професионалних звања и одговарајућим ресурсима који су у том смислу неопходни. О 

усклађености са тим захтевима, Удружење извештава ИИА два пута годишње. Ови извештаји 

подлежу одговарајућој провери од стране ИИА, након које нам се доставља позитивно 

мишљење или упозорење. У 2017. г. мишљење о квалитету усклађености сајта Удружења са 

захтевима ИИА било је позитивно. 

Водеће принципе за ефективно корпоративно управљање ИИА 

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 
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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".  

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  

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

интерних ревизора у марту месецу 2018. г. Наредни извештај поднет је у марту 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.  

Током претходних годину дана, Председништво УИРС разматрало је усклађеност 

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

аката: 

• Стратешки план УИРС за период од 2019. до 2013. године 

• Кодекс понашања 

• Одлуку о поступку пријаве неправилности, незаконитoсти и превара у коришћењу 

средстава УИРС 

• Правилник о накнадама трошкова члановима УИРС који настају по основу активности 

везаних за рад УИРС. 

• Политику плана наслеђивања и одговарајуће процедуре за случај трајне измене 

вођства, планираног или изненадног.   

Сва набројана документа објављена су веб сајту УИРС. 

Поред тога, Секретар УИРС која је према до сада важећем статуту УИРС имала право на 

накнаду трошкова за свој рад, ради усклађивања УИРС са овим смерницама поднела оставку на 

функцију секретара. Примена ових принципа указала је на потребу за осавремењавањем Статута 

УИРС. 

3. Активности органа УИРС у 2018. години 

Председништво 

У току 2018. године одржана је једна редовна седница Скупштине Удружења, на којој су 

усвојени извештај о раду и финансијски извештај УИРС за 2017. годину, а која је била и изборна 

скупштина. На овим изборима бирани су чланове за непопуњена и упражњена места у органима 

УИРС и то: 

• У Етички одбор изабране су Милена Милојевић ОИР ЈС и КОР, и Јованка Томановић, ЦИА. 

• У Одбор за номиновања изабрана је Наташа Спахић, ОИР ЈС и КОР (на упражњено место 

након оставке Олге Антић, ЦИА). 
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Мандат изабраним члановима траје три године. 

Подаци о саставу старих и нових органа УИРС приказани су, у складу са Смерницама ИИА за 

добро корпоративно управљање, на интернет страници УИРС https://uirs.rs/o-nama/lica-izabrana-

na-funkcije/. 

Током извештајног периода Председништво УИРС одржало је пет седница у старом сазиву и 

пет седница у новом сазиву. На ове седнице редовно се, поред чланова Председништва, 

позивају и чланови Надзорног одбора. Ради повећања транспарентности рада свих органа УИРС 

и ради пружања могућности заинтересованим члановима УИРС да се активније укључе у 

програмске активности, као и општег повећања квалитета услуга које УИРС пружа свим својим 

члановима, понекад се на седнице позивају и други активни чланови УИРС. 

Табела 1: Преглед одржаних седница Председништва УИРС у 2018.г. 

Број 

седнице 

 

(60)* 

  

(61) 

  

(62) 

 

(63) 

 

(64) 

 

(65) 

 

(66) 

 13 

(67) 

14 

(68) 

15 

(69) 

16 

(70) 

17 

(71) 

Врста 

седнице 

електр

онска 

електр

онска 

електр

онска 

проши

рена 

про

ста 

проши

рена 

про

ста 

проши

рена 

електр

онска 

проши

рена 

електр

онска 

електр

онска 

 

       
12.6. 

2018 

19-20 

9.2018 

13.11. 

2018. 

17-18 

12.201

9 

22-24 

12.201

9 

Трајање          17- - - 

Број 

присутни

х 

чланова 

Председн

иштва 

       5 5 4 4 4 

Број 

присутни

х 

чланова  

Надзорно

г одбора 

       3 - 1 - - 

Легенда: * - Од оснивања;. 

Материјал који се доставља члановима Председништва за потребе одлучивања на електронским 

седницама, доставља се и члановима Надзорног одбора. 

Надзорни одбор 

Надзорни одбор одржао је једну седницу на којој су разматрани финансијски извештаји за 

2017. г. Седницама Председништва редовно присуствују и чланови Надзорног одбора, што је 

прикзано на Табели 1. 

Етички одбор 

У 2018. години формиран је Етички одбор УИРС сод три члана, и изабран је председник 

Етичког одбора. Одржана је једна седница Етичког одбора 10. јула 2018. године којој су 

присуствовали сви изабрани чланови Етичког одбора и то Милкица Веселиновић, 

Јованка Томановић и Милена Милојевић. Записник са наведене седнице водила је 

Милена Милојевић. 

На наведеној седници једногласно је изабран председник Етичког одбора УИРС и то Јованка 

Томановић; док су остала два члана Етичког одбора Милкица Веселиновић и Милена Милојевић. 

Такође, на наведеној седници утврђен је и делокруг даљег рада Етичког одбора у новом и пуном 

саставу. 

Чланови Етичког одбора УИРС су током 2018. године приступили и изради акта који би регулисао 

детаљније рад Етичког одбора обзиром да исти није постојао. Пословником о раду Етичког 
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одбора, ближе би се дефинисао начин рада наведеног Одбора, сазивање седница, вођење 

записника, као и друга питања од значаја за рад Етичког одбора. Процес израде наведеног 

Пословника је у току. 

У току 2018. године размотрени су и други могући задаци Етичког одбора и то да се Скупштини 

УИРС предложи измена Статута у делу начина гласања, да се члановима омогући електронско 

гласање, са циљем да сви чланови остваре своје право имајући у виду да многи чланови због 

обавеза и удаљености нису у могућности да пристуствују седницама Скупштине УИРС. Такође 

размотрен је и предлог програма обуке из области етике за 2019. годину. Наведене активности 

су у току. 

(Извештај је припремио Етички одбор 1.03.2019.) 

Одбор за номиновања 

Током 2018. г. Одбор за номиновања учествовао је у активностима повезаним са изборима. 

Договрено је да се избори одржавају по већ раније усвојеним правилима по којима су одржани 

и претходни избори, и која су у складу са Смерницама ИИА за добро корпоративно управљање. 

4. Учешће на глобалним скуповима ИИА 

На Глобалном савету ИИА који је одржан у фебруару 2018. године у Панами учествовао је 

Љубинко Станојевић, ОИР ЈС. На Генералној скупштини ЕЦИИА која је одржана у октобру 2018. 

године у Мадриду учествовала је др Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА. На састанку лидера ЦЕЕ који 

је одржан у мају 2018. године у Софији није било представника из УИРС/ИИА Србија. 

5. Чланство и чланарина 

На дан 31.12.2018 године Удружење је имало 360 чланова, што је, у односу на 349 чланова 

евидентираних на дан 31.12.2017. г. повећање од око 3%. Динамика раста броја чланова у 

периоду од оснивања до краја 2018. г. дата је на следећој слици: 

 

  



                                 XV Седница Скупштине УИРС, 18 јун 2019. 

                          

7 

 

График 1: Број чланова УИРС од оснивања до краја 2018. г. 

 
Највећи број чланова, 46% (2017: 46%, 2016: 50%, 2015: 61%; 2014: 62%), ради у банкама и 

другим финансијским организацијама. Детаљни подаци о промени структуре чланова приказани 

су на следећој табели: 

 

Табела 2: Делатности из којих потичу чланови УИРС. 

 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 

Делатност и 

својински 

облик Број % Број % Број % Број % Број % 

Банке 123 34 120 34 125 39 136 49 114 46 

НБС 13 4 16 5 18 6 20 7 21 9 

Осигурања 22 6 21 6 13 4 10 4 11 4 

ДФО 6 2 5 1 4 1 4 1 8 3 

Индустрија – 

приватна 

предузећа 

70 19 84 24 54 17 46 17 46 19 

Индустрија – 

јавна предузећа 
32 9 25 7 28 9 16 6 12 5 

Јавно-

комунална 

предузећа 

16 4 20 6 15 5 15 5 4 2 

Јавни сектор – 

агенције, 

заводи и 

слично 

16 4 - - - - - - - - 

Јавни сектор  -

органи власти  
47 13 18 5 26 8 7 3 6 2 
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 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 

Делатност и 

својински 

облик Број % Број % Број % Број % Број % 

Незапослени, 

студенти и 

друго 

5 2 9 3 12 4 - - - - 

 360 100 349 100 324 100 276 100 247 100 

 

 
График 2: Структура чланова по делатностима организација у којима раде (у %) 

Посматрано по организацијама у којима су интерни ревизори запослени, највећи број 

интерних ревизора учлањених у Удружење имају Банка Интеса а.д. Београд, Служба за интерну 

ревизију Града Београда и Народна банка Србије. 

Друге организације са већим бројем интерних ревизора наведене су у следећој табели: 

 

Табела 3: Организације са највећим бројем чланова у УИРС 

Назив организације 2018. 2017. 

Банка Интеса а.д. Београд 24 20 

Служба за интерну ревизију Града Београда 22 22 

Народна банка Србије 13 16 

Војвођанска банка а.д. Нови Сад 12 10 

Credit Agricole Србија ад Нови Сад 9 9 

НИС а.д.Нови Сад 8 11 

Влада Републике Србије, Канцеларија за ревизију система управљања 

средствима ЕУ 
8 8 

Телеком Србија а.д. Beograd 8 8 

Кроносшпан СРБ Лапово 6 7 

 

Посматрано са географског становишта, 73% ревизора живи и ради у Београду, а 15% у 

Новом Саду. Детаљни подаци о географској структури чланства приказани су на следећој табели:  
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Табела 4: Географски распоред чланова УИРС 

 2018 2017. 2016. 2015. 2014. 

Град Број % Број % Број % Број % Број % 

1. Алексинац 2  1  1  1  1  

2. Аранђеловац 1  -  -  -  -  

3. Аустралија 1  -  -  -  -  

4. Аустрија 3  2  2  2  2  

5. Бачка Топола 1  1  1  -  -  

6. Београд 262 73 273 79 259 80 205 74 188 76 

7. Ваљево 2  2  2  2  2  

8. Врњачка Бања 1  -  -  -  -  

9. Вршац 3  3  4 1 2  5  

10. Зрењанин 5 2 2  2  2  -  

11. Крагујевац 2  1  1  2  2  

12. Лапово 6 2 7 2 6 2 1  -  

13. Љубовија 1  1  -  -  1  

14. Немачка 1  -  1  1  -  

15. Ниш 5 2 3  4 1 3  3  

16. Нова Пазова 1  -  -  -  -  

17. Нови Сад 54 15 45 13 30 9 38 14 31 13 

18. Панчево 3  2  2  3  3  

19. Поповац 1  -  -  -  -  

20. Смедерево 3  4 1 4 1 2  2  

21. Суботица 1  1  1  -  -  

22. Ћуприја 1  1  1  1  -  

23. Друга места -  -  3  11  7  

 360 100 349 100 324 100 276 100 247 100 

 

Од 360 чланова, 170 чланова (47%) (2017: 349, 151 члан (44%)) стекло је неко од 

професионалних звања. Најзаступљеније звање је Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору 

које је стекао 71 члан (20% чланова), а затим ЦИА, које има 60 чланова (17% чланова). У Србији 

има још десетак интерних ревизора са звањем ЦИА, који су углавном чланови ИИА преко групног 

чланства мултинационалних компанија у којима раде.  

Највећи број чланова, њих 114, има само једно звање, њих 26 имају по два професионална 

звања, а пет чланова имају три или више професионалних звања. Детаљнији подаци о 

професионалним звањима чланова дати су на следећој табели: 

Табела 5: Укупан број стечених звања чланова УИРС 

 2018. 2017. 2016. 

ЦИА 60 56 41 

ЦРМА 8 8 7 

ЦИСА 10 9 4 

Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору МФ 71 29 30 

Овлашћени интерни ревизор КОР 54 52 32 

Овлашћени рачуновођа 10 14 16 

Друга звања 8 21 14 

Укупан број звања 221 189 144 
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Чланарина се обрачунава се у еврима, а плаћа у динарској противвредности евра. Годишња 

чланарина за појединачно чланство у 2018. г. износила је 35 евра. За чланове запослене у истој 

организацији чланарина је износила 35 евра по члану за прва три члана и 25 евра за сваког 

следећег члана. За незапослене студенте основних и мастер студија чланарина је износила 20 

евра. Рок за уплату годишње чланарине је 28. фебруар текуће године. 

Уредно измиривање обавезе по основу годишње чланарине, као и благовремено 

обавештавање Удружења о иступању из чланства од посебне је важности, обзиром на обавезу 

плаћање накнаде међународним организацијама ИИА Глобал и ЕЦИИА које се обрачунавају на 

основу просечног месечног стања броја чланова у току једне године. За сваког члана УИРС плаћа 

Глобалном ИИА 17,00 УСД, док се чланарина за ЕЦИИА обрачунава на нивоу афилијације. 

Разлика у начину обрачуна чланарине код ових двеју институција настаје због тога што је сваки 

члан УИРС појединачно члан и ИИА, док је ЕЦИИА Европска конфедерација института интерних 

ревизора, па се и чланарина обрачунава на нивоу афилијације. 

У мају месецу, на свом састанку у Дубајиу, Глобални одбор директора донео је одлуку о 

повећању чланарине за 2019. годину на 17.50 УСД по сваком члану ИИА: Ова одлука ступа на 

снагу 1. јула 2019. године. 

Поред уобичајених информација о структури чланства, наводимо и неколико информација 

које могу помоћи у планирању будућих активности Удружења. 

 

Слика 1: Дужина задржавања у чланству Удруженња  

(од датума учлањења до краја 2018. године) 
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Слика 2: Родна структура чланова УИРС у 2018. години (у %) 

 

 

Слика 1: Старосна структура чланова УИРС на крају 2018. године 
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6. Оперативне активности УИРС 

Оперативне активности УИРС обухватају задатке које обављају председник, секретар УИРС 

и административни радник, као и задатке који су поверени веб администратору и 

рачуноводственој агенцији. Успешно остварење програмских активности у великој мери зависи 

од уредног и ефективног извршења ових задатака. 

Оперативни послови обухватају: редовно извештавање ИИА, контакт са службеницима ИИА 

и ЕЦИИА; ажурирање података о члановима у базама података ИИА и базама података УИРС; 

фактурисање и наплата чланарине; измирење финансијских обавеза према ИИА и ЕЦИИА по 

основу годишње накнаде, часописа Internal Auditor и прибављених књига за библиотеку; 

праћење доспећа и измирење других обавеза УИРС (закуп просторија, књиговодствене услуге, 

интернет и птт услуге, пореске обавезе, и слично); ажурирање информација о догађајима у 

оквиру УИРС на веб сајту; ажурирање обавештења о регионалним и глобалним професионалним 

догађајима на веб сајту УИРС и путем е-поште у циљу подстицања чланова УИРС да их посећују 

и/или преузимају информације и документа објављена том приликом, као и продају 

публикација УИРС. Највећи део оперативних послова обавља секретар УИРС Мира Вуковић. 

Мањи део оперативних послова преузмају чланови комисија и секција при извођењу 

програмских активности, затим програмски и организациони одбори конференција и других 

стручних скупова, као и чланови који су активни на издавању часописа УИРС. 

За потребе оперативног пословања, Удружење је закупило једну канцеларију од 20 м2 у 

згради Савеза инжењера и техничара Србије. На оперативним пословима у Канцеларији раде 

две особе, јер је због повећања броја чланова и организовања све већег броја стручних скупова 

обим послова значајно повећан. Књиговодство УИРС води рачуноводствена агенција "Милком" 

доо Београд. Администратор веб сајта УИРС је Огњен Одобашић. 

Програмске активности УИРС 

7. Стручни скупови у 2018. г. 

У складу са Оквирним споразумом са ИИА, Удружење има обавезу да пружа својим члановима 

стручну обуку која испуњава критеријуме ИИА. У том смислу, Комисија за професионално 

образовање доноси критеријуме за избор предавача и оквирни програм тематике стручних 

скупова усклађен са програмом за стицање професионалних звања код ИИА. 

У 2018. г. одржано је десет стручних скупова, од тога две конференције, две подијумске 

дискусије (панела), један округли сто, и пет курсева за стручно усавршавање. Остварени број ЦПЕ 

на овим скуповима износио је 66 (2017: 73 ЦПЕ). 
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Огранизовани стручни скупови у 2018. години 

1. Курс: Основи ИТ ревизије 19.02.2018. Hotel Palace 6 

2. Курс: Интерна ревизија -активност која додаје вредност организацијама јавног 

сектора 15-16 март 2018, Hotel Palace 12 

3. Курс: Основи интерне ревизије 30.март 2018, Hotel Palace 6 

4. VII конференција УИРС 24-25 мај 2018 12 

5. Курс: Израда ревизорског извештаја 4.јун 2018, Hotel Palace 6 

6. Округли сто: Оцена квалитета интерне ревизије 26.јун 2018. Hotel Palace бесплатан 

догађај 2 

7. Курс: Ревизорска етика и пословна етика као предмет ревизије, 25.септембар 2018. 

Hotel Palace 6 

8. II Регионална конференција интерних ревизора, Нови Сад, Факултет техничких 

наука, 18 и 19 октобар 2018. 9 

9. SERBIAN VISIONS, мултиконгрес, RADISSON HOTEL, 24-25.новембар 2018.   бесплатан 

догађај 2 

10. ФИНИЗ- међународна конференција, Универзитет Сингидунум, 07.12.2018.  

бесплатан догађај 5 

Укупно ЦПЕ 66 

 

Годишња конференција интерних ревизора Србије централни је догађај за чланове 

Удружења. Седма годишња конференција интерних ревизора Србије одржана је 24. и 25. маја 

2018. године, у Београду, у хотелу „Метропол“.  

Конференција је одржана у присуству великог броја учесника којих је, заједно са 

предавачима, било око 180. На конференцији је излагало 28 предавача, у оквиру четири 

пленарне сесије и четири секције. Међу предавачима били су врсни практичари интерне 

ревизије, универзитетски професори и представници регулаторних органа, из земље и 

иностранства. Ове године, ино предавачи дошли су из БиХ, Хрватске, Мађарске, Македоније, и 

Немачке, из које нам је дошао представник ЕЦИИА. Међу предавачима били су и чланови УИРС 

који су се пријавили на отворен позив предавачима који је Програмски одбор упутио члановима 

који имају и желе нешто да кажу својим колегама. Ово је један од начина на који УИРС 

промовише своје чланове. Тема конференције била је: „Садашњи проблеми – будуће шансе: 

анализирајте, разумите, унапредите“. Као и увек, конференција има два циља. Први, да пружи 

могућност за упознавање са новим питањима и погледима на добро знане чињенице, и други, 

да пружи могућности за међусобно дружење и повезивање учесника кроз учешће у друштвеним 

догађајима. 

Конференција је одржана у знаку десетогодишњице од оснивања УИРС. У том смислу, 

члановима УИРС члановима УИРС који су заслужни за свој дугогодишњи допринос професији 

интерне ревизије додељена су признања. Признања су примили: Олга Антић, Марија Бановић, 

Јозефина Беке Тривунац, Мирјана Богићевић, Мира Вуковић, Ненад Главчић, Драгослава 

Живадиновић, Ева Ковачевић, Јадранка Кораћ, Бранислав Неранџић, Драган Пешић, Оливера 

Радовић, Милица Рапаић, Јелена Рунић, Љубинко Станојевић и Јованка Томановић. На подршци 

и сарадњи у развоју професије интерне ревизије, признања су додељена и Институту интерних 

ревизора Хрватске ХИИР, Институту интерних ревизора Босне и Херцеговине и Институту 

интерних ревизора ИИА Аустрије. Институт интерних ревизора Хрватске ХИИР поклонио нам је 

поводом јубилеја, пригодну уметничку слику. На свечаном делу конференције потписан је и 

споразум о сарадњи са Удружењем ИСАЦА Београд. 

Приходи остварени од конференције у потпуности су покрили расходе конференције са 

позитивним финансијским резултатом, што је било веома добро примљено, јер то није био 
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зацртани циљ приликом припреме конференције, с обзиром да се овај догађај одвијао у знаку 

јубилеја десетогодишњице постојања УИРС. По свом карактеру, ова конференција има све 

одлике међународне конференције (већи број страних предавача и паралелно одвијање рада 

по секцијама) и у том смислу у називе наредних конференција треба уносити и ову одредницу. 

За ову конференцију именована су два одвојена одбора, Програмски и Организациони. 

Програмски одбор био је одговоран за избор тематске области конференције, избор тема и 

предавача, конципирање самог програма, избор модератора и слично. Овај одбор чинили су: 

Јадранка Кораћ, председник и Јелена Рунић, Марија Бановић, Оливера Радовић, Младен Кандић 

и Милена Милојевић, чланови. Организациони одбор конференције чиниле су Мира Вуковић, 

Јозефина Беке Тривунац и Мирјана Богићевић. 

8. Рад комисија и секција 

У оквиру Удружења организовано је неколико комисија и секција, посебно: 

1. Комисија за стандарде – Председник Марија Бановић, ЦИА, (Е адреса: 

standardi@uirs.rs) 

2. Комисија за ЦПЕ – В.Д. Председник Јозефина Беке Тривунац (тражи се добровољац 

да преузме ову функцију), ЦИА (Е адреса: CPE@uirs.rs) 

3. Комисија за ИРмагазИН – Председник Јованка Томановић, ЦИА (Е адреса: 

Bilten@uirs.rs) 

4. Комисија за професионално образовање – Председник Јозефина Беке-Тривунац, 

ЦИА (Е адреса: obrazovanje@uirs.rs) 

5. Секција за превођење – Председник Марија Бановић, ЦИА (Е адреса: CPE@uirs.rs) 

6. Секција за осигурање – Председник Јелена Рунић, ЦИА, ЦРМА (Е адреса: 

osiguranje@uirs.rs) 

7. Секција за банкарство – Председник Драган Пешић, ЦИА (Е адреса: 

bankarstvo@uirs.rs) 

8. Секција за ризике – Председник Мирјана Богићевић, ЦИА, ЦРМА (Е адреса: 

rizici@uirs.rs) 

9. Секција за јавни сектор – Председник Милена Милојевић, ОИР ЈС (Е адреса: 

javnisektor@uirs.rs) 

10. Секција за ГТАГ – Председник Младен Кандић, ЦИА, ЦИСА (Е адреса: gtag@uirs.rs) 

11. Секција за квалитет – Председник Бојана Радовановић, ОИР ЈС (Е адреса: 

kvalitet@uirs.rs). 

Комисија за Стандарде 

Комисија за Стандарде редовно прати промене у МОПП-у и рад чланова УИРС на превођењу 

смерница и периодично ажурира преглед свих објављених и преведених смерница који се 

налази на сајту УИРС. 

Комисија за ЦПЕ 

Комисија за ЦПЕ била је, по обичају, веома активна крајем године и издала је 12 потврда за 

ЦПЕ за чланове који су учествовали на писању ауторских текстова, превођењу текстова и 

смерница и држали предавања на стручним скуповима Удружења. Извештај о признатим ЦПЕ 

поенима у 2018. години објављен је на сајту Удружења. 
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Пошто је у 2018. години дошло до промене регулативе ИИА која се односи на признавање 

ПЦЕ поена, Комисија за ЦПЕ извршила је измене и допуне Правилника о  признавању ЦПЕ поена 

члановима УИРС са ЦИА сертификатима у складу са документом ИИА 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" Захтеви 

континуиране професионалне едукације за све лиценце ИИА Administrative Directive No. 4 

Continuing ProffesionalEducation for All Certification Programs IIA). 

Чланови Комисије за ЦПЕ су: Јозефина Беке-Тривунац, Јелена Рунић, Сузана Маркагић и 

Ненад Михајловић. 

Комисија за магазин – Уређивање и издавање часописа УИРС 

У току 2018. године Комисија за магазин је издала 4 броја ИРмагазИН-а. Теме издатих бројева 

биле су: 

1. Јавни сектор; Број је урађен у сарадњи са колегама из Централне Јединице за Хармонизацију 

при Министарству финансија Републике Србије, Ревизије града Београда, Интерне ревизије 

општине Љубовија и бившег руководиоца Централне Јединице за Хармонизацију при 

Министарству финансија Републике Србије, Координатора за унутрашњу ревизију у јавном 

сектору Републике Хрватске, Руководиоца интерне ревизије института за здравствено 

осигурање кантона Сарајево – Босна и Херцеговина и колеге Слободана Димитровског из 

Републике Македоније.  

2. Шта нам доносе нове технологије; Број је настао тимским и волонтерским радом 14 колега. 

3. Кооперативан интерни ревизор; Број је настао тимским и волонтерским радом 16 колега. 

4. Шта (Ни)је интерна ревизија; Број је настао тимским и волонтерским радом 15 колега. 

 

Уредник ИРмагазИН-а је Јованка Томановић, ЦИА. 

(Извештај о раду Комисије за магазин доставила је Јованка Томановић 28.02.2019. године). 

Комисија за професионално образовање 

Комисија за професионално образовање редовно прати усклађеност одвијања курсева и 

других професионалних догађаја са оквирном листом тема за стручне скупове и посебно курсеве 

која је донета крајем 2017. године, као и компетенције предавача на тим скуповима. 

Секција за превођење 

Секција за превођење активна је већ четири године. Број чланова Секције за превођење је 

променљив, расте и опада, али се углавном креће око 10-ак активних чланова. Учешће у раду 

секције не подразумева само превођење текстова, већ и спремност да се одвоји време за 

рецензију туђих превода. И превођење и рецензија су послови који одузимају доста времена, 

како би се урадили квалитетно. Добровољност и расположивост у датом тренутку су оно на шта 

се рачуна приликом расподеле сваког текста.  

Према правилнику ИИА о бодовима за професионалну едукацију (CPE Policy) превођење 

доноси одређени број бодова. Овај правилник измењен је крајем 2017-е године и тада су 

успостављени јаснији критеријуми за мерење броја бодова по основу превођења чиме је 

значајно увећано признавање утрошеног времена.  

Током 2018-е године преведено је 6 ауторских чланака преузетих из магазина Интернал 

Аудитор, и уз одобрење ИИА, објављено у магазину Удружења. Поред тога, преведени су и 

објављени следећи водичи: Практични водич: Управљање талентима, Практични водич: 

Ревизорски извештаји, као и ГТАГ 1: Ризици и контроле информационих технологија. Такође, у 
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овој години започети су и бројни други преводи стручних текстова који ће бити завршени и 

објављени током 2019-е године. 

Такође, крајем 2018-е године заокружено је свеукупно искуство из практичног рада секције 

и преточено у формалну процедуру која би требало да да и формални оквир раду секције. 

Процедура ће бити усвојена и објављена током 2019-е године. 

(Извештај о раду Секције за превођење припремила је Марија Бановић) 

Секција за банкарство 

Секција за банкарство у 2018 није имала било каквих активност. 

(Извештај о раду Секције за банкарство припремио је Драган Пешић) 

Секција за осигурање 

У току 2018. године одржан је један састанак секције осигурања УИРС-а 16. новембра 2018. 

године на којем је присуствовало дванаест чланова и то: Јелена Рунић, Дамјан Шаговновић, 

Марија Игњатовић, Maркo Toпaлoвић, Љубoмир Дрeкић, Сања Денчић, Свeтлaнa Вуjић, Maja 

Mилoшeвић, Драгица Ђилас, Гаврило Аџић, Милан Обрадовић, Биљaнa Mиjaтoвић, односно 

представници Дунав осигурања, Wiener osiguranjа, Сава неживотног и животног осигурања, 

Grawe осигурања, Uniqa oсигурања, Societe generale осигурања и Wiener Re. Записник са 

наведеног састанка водила је Биљана Мијатовић. Такође, на наведеном састанку утврђен је и 

делокруг даљег рада секције за осигурање у овом саставу. 

Поред претходно наведеног, чланови су редовно комуницирали електронским путем, по 

потреби. 

Чланови секције за осигурање УИРС су током 2018. године као главне активности, поред размене 

мишљења, навели формирање комисије за интерну ревизију у оквиру Удружења осигуравача 

Србије (у даљем тексту. УОС). Процес формирања наведене Комисије у оквиру УОС-а је у току. 

У току 2018. године размотрене су и друге активности секције, односно значај окупљања 

интерних ревизора из осигурања у циљу остваривања заједничких интереса у оквиру ревизорске 

професије као и интереса друштава које представљају. Циљ је размена мишљења и искустава 

чланова у области сарадње са регулатором и одговора на постављене захтеве регулатора као 

што су захтеви у вези спровођења обавезних ревизија (IT ревизија, ревизија штета и приговора 

по штетама и ревизија спречавања прања новца). Такође, дискутовано је и обавези 

континуираног праћења спровођења мера НБС, као посебног захтева регулатора, што захтева 

додатно ангажовање ресурса интерне ревизије. У вези са наведеним, посебно је истакнута 

важност формирања Комисије за ревизију при Удружењу осигуравача Србије. 

Поред претходно наведеног, током 2018. године, разматрана су питања и размена сазнања у 

вези стандарда ИФРС 16, сарадња интерне ревизије са функцијама из друге линије одбране, 

координација рада са другом линијом одбране, припрема чланака за часопис ИрмагазИН, као и 

ревизорска оцена ризика као основа за израду годишњег плана. 

Секција осигурања ће и у наредном периоду спроводити активности у циљу остваривања 

заједничких интереса свих чланова секције, а у оквиру ревизорске професије као и интереса 

друштава које представљају. 

(Извештај о раду Секције за осигурање припремила је Јелена Рунић) 

Секција за ризике 

У 2018. није било догађаја на секцији за ризике. 

(Извештај о раду Секције за ризике припремила је Мирјана Богићевић) 
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Секција за јавни сектор 

Секција за јавни сектор током 2018. године посветила се организовању и реализацији 

најзначајнијег догађаја за интерне ревизоре у јавном сектору  - Друге Рeгиoнaлне кoнфeрeнциja 

интeрних рeвизoрa je oдржaнa уз пoдршку прojeктa „ Унaпрeђeњe рeвизиje нa лoкaлнoм нивoу 

зa eфикaсниje упрaвљaњe jaвним финaнсиjaмa“ кojи спрoвoдe Држaвнa рeвизoрскa институциja 

и Прoгрaм уjeдињeних нaциja зa рaзвoj (УНДП) уз пoдршку Швajцaрскe Влaдe. Teмa 

кoнфeрeнциje билa je: " Изaзoви интeрнe рeвизиje, лидeрствo, к ултурa и нeзaвиснoст интeрнe 

рeвизиje", oргaнизoвaнa је уз пoдршку Фaкултeтa тeхничких нaукa из Нoвoг Сaдa и у сaрaдњи сa 

Удружeњeм интeрних рeвизoрa БиХ и Хрвaтским институтoм интeрних рeвизoрa. 

Друга регионална конференција одржана је у Новом Саду, на Факултету техничких наука,  дана 

18 -19 октобра 2018. године.  

За ову конференцију именована су два одвојена одбора, Програмски и Организациони. 

Програмски одбор чинили су: Мр Милена Милојевић, ОИР ЈС, ОИР КОР, Председник, проф. др 

Бранислав Неранџић, Јованка Томановић, ЦИА, ОИР КОР, др Емил Живков, ОИР ЈС, Оливера 

Радовић, ОИР ЈС, Алма Делић, ОИР БИХ, Мр.сц. Љерка Црнковић, ХИИР, проф. др Јозефина Беке 

Тривунац, ЦИА и Љубинко Станојевић, ОИР-ЈС. Организациони одбор чинили су: Проф. др 

Јозефина Беке Тривунац, ЦИА, Мира Вуковић, дипл.ек, проф. др Бранислав Неранџић, др Емил 

Живков, ОИР ЈС и Јасмина Мујадин, дипл.ек 

 

Пoрeд интeрних рeвизoрa, свojим присуствoм кoнфeрeнциjу су пoдржaли прeдстaвници 

Држaвнe рeвизoрскe институциje Србиje, и прeдстaвници Цeнтрaлних jeдиницa зa 

хaрмoнизaциjу при Mинистaрствимa зa финaнсиje Рeпубликe Србиje, Рeпубликe БиХ и Рeпубликe 

Хрвaтскe. Конференцију је посетило 140 учесника, који су је оценили као веома успешну. 

Приходи остварени од регионалне конференције у потпуности су покрили расходе 

конференције са позитивним финансијским резултатом, иако  то није био зацртани циљ 

приликом припреме конференције и процене могућег броја учесника. Број присутних 

учесника је био далеко већи од броја процењених те је зато и остварен позитиван 

финансијски резултат. 

Секција за јавни сектор упутила је 25. децембра 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.  

Број чланова УИРС који је приступио Секцији повећао се у односу на претходну годину, а највише 

нових чланова је са територије АП Војводина. 

(Извештај о раду Секције за јавни сектор припремила је председник секције мр Милена 

Милојевић) 

Секција за ГТАГ 

У секцији за ГТАГ није било догадјаја. Једино сто је битно помена је: 

• Објављена је српска верзија ГТАГ-а 1. 

• Председник секције био је члан Програмског одбора годишње конференције УИРС. 

(Извештај о раду Секције за ГТАГ припремио је Младен Кандић) 
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Секција за квалитет 

Секција за Квалитет основана је на седници Председништва УИРС дана 12.06.2018. године. На 

дан 25.02.2019. године има 22 пријављена члана од којих десетак интерних ревизора поседује 

сертификат External Quality Assessor in accordance with the IIA Standards. Задатак Секције је да 

пружи подршку у оквиру њиховог организовања и евентуалних активности у промовисању 

релевантних звања у овој области, као и подстицању осталих чланова за стицање потребних 

знања и вештина. 

Основни циљ Секције за квалитет у 2018/2019. години јесте промовисање Смерница интерне 

ревизије које се односе на квалитет и континуирано унапређење рада интерне ревизије, 

односно Стандарда групе 1300 - Програм обезбеђења и унапређења квалитета. 

Дана 10.12.2018. године у просторијама Алфа БК Универзитета одржан је конститутивни састанак 

Секције за квалитет на коме су присуствовали Јозефина Беке Тривунац- Председник УИРС, Бојана 

Радовановић –  Председник Секције за квалитет, ВеснаВулешевић  –  Ј.П. Скијалишта Србије, 

Светлана Јамандиловић, Милена Милојевић  –  Град Београд, Јелена Бабовић  –  Теленор банка, 

Тања Несторовић, Вера Агић, Јелена Николић  – Србија воз А.Д., Биљана Мијатовић  –  Дунав 

Осигурање и Славка Јеврић и на коме су установљени циљеви и правци будућег деловања 

Секције. 

Секција за квалитет је у току 2018. године организовала две панел дискусије, једну у оквиру 

Скупштине УИРС са циљем упознавања чланова о оснивању Секције и промоције квалитета рада 

интерне ревизије у складу са Стандардима 1300. Друга панел дискусија у оквиру манифестације 

Serbian Visions, организована је под називом "Како нас види руководство – У очима субјекта 

ревизије" и том приликом су члановима удружења и осталим заинтересованима представљени 

модели интерне и екстерне оцене квалитета из саме праксе. Презентацију су одржале Бојана 

Радовановић, Јелена Бабовић и Светлана Јамандиловић. Приметно је било интересовање 

интерних ревизора за поменуту тему. 

Секција се преко Удружења интерних ревизора Србије обратила и Министарству финансија 

Републике Србије, помоћници министра за Сектор Централне хармонизацијске јединице око 

успостављања сарадње по питању програма обезбеђења и унапређења квалитета. 

Предвиђено је и учешће чланова Секције за квалитет на конференцијама регионалних Института 

интерних ревизора, као и организовање панела и едукација на тему оцене квалитета интерне 

ревизије. 

(Извештај о раду Секције за квалитет припремила је Бојана Радовановић) 

9. Учешће чланова УИРС на конференцијама других института по 

позиву 

На позив других института, неколико наших чланова учествовала је у својству предавача или 

госта на њиховим конференцијама. 

Институт интерних ревизора Босне и Херцеговине организовао је у марту 2018. године 

конференцију интерних ревизора БиХ у Сребреном крај Дубровника. Тема конференције била 

је: „Интерна ревизија – тренд развоја у Босни и Херцеговини“. Као предавач и представник ИИА 

Србије на овој конференцији учествовала је Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА. 

Хрватски институт интерних ревизора (ХИИР) одржао је у априлу 2018. године Десету 

међународну конференцију у Водицама под називом “Од погледа у прошлост до стратешког 

партнерства за будућност”. Као предавачи и представници ИИА Србије, на овом скупу 

учествовали су Емил Живков, ОИР ЈС и Љубинко Станојевић, ОИР ЈС. 

ИИА Мађарска одржала је у априлу 2018. године у Будимпешти међународну конференцију 

интерних ревизора. Организатори конференције били су ИИА Мађарска и ИСАЦА подружница у 

Мађарској. Тема конференције је била: „Internal Audit 2020 – and Beyound“. Као предавач и 

представник ИИА Србије на овој конференцији учествовала је Јованка Томановић, ЦИА. 
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ИИА Словенија одржао је у мају 2018. године у Љубљани VII Међународну конференцију под 

називом "Са интерном ревизијом до бољег корпоративног управљања". Као предавач и 

представник ИИА Србије на овој конференцији учествовала је Милена Милојевић, ОИР ЈС. 

ИИА Македонија одржао је у октобру 2018. године у Скопљу своју IV годишњу конференцију 

под називом "Future chalenges of the internal audit". Као предавач и представник ИИА Србије на 

овој конференцији учествовала је Марија Бановић, ЦИА. 

10. Активност на друштвеним мрежама 

С обзиром да су друштвене мреже постале нови канал за комуникацију, које се не користе 

више само за међусобно повезивање људи, већ и размену искустава, мишљења и информација, 

УИРС редовно ажурира своју страницу на Facebook-у. Менаџер ове странице је Драган Пешић, 

ЦИА. Значај објављених догађаја прати се преко података о посећености објаљених страница.  

Поред тога, мада у много мањем обиму, информације се објављују и на ЛинкедИн-у, на 

страници "ИИА Србија УИРС". Менаџер ове странице је Ненад Нововић, ЦИСА. 

11. Сарадња са студентима 

Једна од најважнијих активности Удружења је повезивање са студентима и упознавање 

студената са интерном ревизијом као посебном професијом. У том смилу, наши чланови држе 

гостујућа предавања на универзитетима. Тако су Оливера Радовић и Сања Денчић одржале 

предавања студентима АЛФА БК Универзитета, на теме: "Место и улога интерне ревизије у 

организацији" и "Дефиниција интерне ревизије". Поред тога, мр Милена Милојевић и Мирјана 

Јовановић, обе из интерне ревизије Града Београда, организовале су за студенте АЛФА БК 

Универзитета игрицу "Етичка дилема", која је студентима пружила могућност учења на један 

потпуно нов начин. 

Током конференције ФИНИЗ на Универзитету Сингидунум студенти овог универзитета 

учествовали су и у раду секције Удружења. Исто тако, током припреме ревизорских сусрета у 

Новом Саду, позив за присуствовање овом скупу упућен је и студентима Факултета техничких 

наука. 

Поред тога, студенти АЛФА БК Универзитета учествовали су на годишњој конференцији тако 

што су припремили постер којим се промовишу смернице ИИА. С обзиром да се годишња 

конференција Удружења одржава у мају месецу, ове активности уклапају се у прославу месеца 

маја као месеца интерне ревизије. 

12. Финансијски резултат пословања 

Резултати финансијског пословања објављени су у посебном извештају, који ће, након 

усвајања на скупштини УИРС бити објављен, заједно са овим извештајем, на интернет страници 

УИРС. У 2018. г. остварен је позитиван финансијски резултат, који се у целости задржава у оквиру 

вишка прихода над расходима и служи за јачање материјалне основе УИРС. 

13. Општа оцена 

Општа оцена о резултатима рада УИРС у 2018. г. могла би се дати на основу неколико 

показатеља повезаних са оперативним пословањем и показатеља повезаних са програмским 

активностима. 

У оквиру оперативних активности, најзначајнији догађај је усклађивање са Глобалним 

смерницама за корпоративно управљање ИИА, у складу са којим је урађено следеће:  

• Стратешки план УИРС за период 2019.-2023. године. 
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• Кодекс понашања 

• Одлуку о поступку пријаве неправилности, незаконитoсти и превара у коришћењу 

средстава УИРС; 

• Правилнико накнадама трошкова члановима УИРС који настају по основу активности 

везаних за рад УИРС; 

• Политикa плана наслеђивања и одговарајуће процедуре за случај трајне измене вођства, 

планиране или изненадне; 

Обим пословних активности захтевао је и ангажовање још једног лица на оперативним 

пословима у Канцеларији УИРС, са половином радног времена. Континуирано, квалитетно и 

професионално обављање оперативних активности је основ за успешно одвијање програмских 

активности, а позитиван резултат финансијског пословања омогућује материјалну стабилност за 

одвијање како оперативних, тако и програмских активности Удружења. 

У оквиру програмских активности најзначајнији догађаји су: (1) повећање броја чланава 

УИРС на крају 2018. г. на 360 чланова са 349 чланова, колико је било на крају 2017. г. (око 8%); (2) 

Издавање четири броја часописа УИРС (ИРмагазИН), чиме је значајно повећана не само 

информисаност чланова о раду и активностима у УИРС, већ је пружена и могућности члановима 

за континуирано професионално усавршавање кроз превођење професионалних смерница и 

стручних чланака из области ревизије, углавном из часописа Internal Auditor и објављивањем 

ауторских радова. (3) Именовање Програмског одбора годишње конференције УИРС, чији је рад, 

од стране учесника конференције оцењен као добар. (4) Одржавање округлог стола у сарадњи 

са Факултетом техничких наука у Новом Саду и секције за интерне ревизију у оквиру 

конференције ФИНИЗ Универзитета Сингидунум допринело је јачању сарадње УИРС са 

академском заједницом. (5) У области континуираног професионалог усавршавања, УИРС је 

својим програмским активностима обезбедио 73 ЦПЕ за своје чланове. Сви ови догађаји 

одвијали су се у оквиру прославе јубилеја десетогодишњице пословања. 

Поред наведених догађаја који су карактерисали 2018. г., настављен је развој сарадње са 

регулаторним организацијама у Србији и институтима интерних ревизора из земаља у 

окружењу. Наши чланови били су предавачи и гости на неколико скупова у ино институтима и на 

нашој конференцији учествовао је већи број предавача из иностранства. 

Наведени резултати били су добра основа за сагледавања правца у коме треба да се одвијају 

будуће активности Удружења и будућих задатака уопште. У том смислу, неопходно је даље 

повећање броја активних чланова Удружења кроз развој програма професионалног 

усавршавања. Будуће активности треба усмеравати на пружање што бољих услуга члановима, 

које се заснивају на понуди и ресурсима IIA Глобал, као и на сопственим могућностима УИРС да 

креира услугу која ће имати вредност за чланове (преводи професионалних смерница и стручних 

текстова и организација квалитетних стручних скупова). 

Иако је значајан, допуштамо да досадашњи напредак УИРС није сасвим видљив нити у 

целости познат свим члановима, а поготову широј јавности. Стога део ресурса и активности УИРС 

и у сваком наредном периоду треба и даље да буде посвећен промоцији самог Удружења, 

његових потенцијала и посебно, његових чланова. 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Удружења интерних ревизора Србије 

Београд, 09.05.2019. др Јозефина Беке Тривунац, ЦИА 

 

 


