
 

 

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА 
 

18. јун. 2019. у 14. часова 
Београд, Топличин венац 23, Хотел "PALACE",  

Банкет сала на првом спрату 
 
 

 

 
 

Нове смернице ИИА: 
ВОДИЧИ ЗА ПРИМЕНУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА 

 
 
О овоj подијумској дискусији 
 
Етички кодекс интерних ревизора наводи начела којих интерни ревизори треба да се 

придржавају при обављању ревизије. Свако начело праћено је правилима понашања која 

помажу интреним ревизорима да се правилно придржавају начела. Ради бољег разумевања 

захтеве из Етичког кодекса, ИИА је недавно донео четири Водича за примену ових начела у 

пракси са циљем да ближе укаже на који начин ова начела треба да примењују руководиоци 

интерне ревизије, а на који начин интерни ревизори. Сврха овог курса је да комбинацијом 

презентација и дискусије између предавача и учесника скупа омогући јасно разумевање 

начина на који се начела Етичког кодекса могу применити у пракси и како њихова правилна 

примена подиже квалитет интерне ревизије и углед и поверење у саме интерне ревизоре. 

Циљеви подијумске дискусије 

• Упознавање са структуром и садржајем недавно објављених Водича за примену начела 
из Етичког кодекса ИИА; 

• Размена искустава у примени начела Етичког кодекса; 

• Препознавање тематских области из етике које треба разматрати на наредним 
стручним скуповима; 

Садржај подијумске дискусије 
 
ВОДИЧИ ЗА ПРИМЕНУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА 

• Етички кодекс: Интегритет 
• Етички кодекс: Објективност 
• Етички кодекс: Поверљивост 
• Етички кодекс: Стручност 



 

 
Током излагања, предавачи и учесници воде међусобну дискусију о практичним искуствима у 
примени етичких начела интерних ревизора. 
 
Подаци о подијумској дискусији 

Трајање скупа: два часа (оквирно од 14 до 16 часова) 

Број ЦПЕ које подијумска дискусија доноси: 2 

Ниво подијумске дискусије: Основни 

Ниво знања полазника: Познавање Етичког кодекса ИИА 

Улаз СЛОБОДАН (без котизације), само за чланове УИРС 

Пријава (електронска), обавезна на сајту www.uirs.rs  

Контакт: kancelarija@uirs.rs  Светлана Јамандиловић, тел: 011 334 35 31 

 

Предавачи: 
 

 Јованка Томановић, ЦИА 
 

 Мр Милена Милојевић, ОИР ЈС, ОИР КОР 

 
 Ма Тања Којадиновић 

 

 

 

 Udruženje internih revizora Srbije 

Kičevska 15, 11111 Beograd, Srbija 

PIB: 105666969, Matični broj: 17735390 

Tekući račun: 160-306456-74 

Predsednik: Jozefina Beke Trivunac (+381 63 287 095) 

Kontakt: Mira Vuković (+381 65 205 34 52) 

Kontakt: Svetlana Jamandilović (+381 11 334 3531 

 


